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Vedlegg: (se trykt versjon og lesebrett kommunestyret 19.03.2014) 

 K-sak 17/14, kommunestyret 19.03.2014:  
Forvaltningsrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet og IT-drift - Rådmannens 
oppfølging 

med vedlagt  

 KU-sak 4/14, kontrollutvalget 04.02.2014, særutskrift og saksutredning:  
Rådmannens oppfølging av rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift  

         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift, datert 30.11.2012 

Kommunestyrets behandling og vedtak 30.01.2013, K-sak 6/13 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Rådmannen 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-19-03-2014.125478.MD1I209273o2cf5.pts.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.5080809-99329.html#p9
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen redegjør for de gjenstående punktene etter forvaltningsrevisjonen av 
informasjonssikkerhet og IT-drift. Etter K-sak 17/14 var det  tre gjenstående punkter, 
nødstrøm, vaktordning og loggføring av oppetid på servere. Arbeide med 
nødstrømsaggregat vil sluttføres høsten 2014, mens vaktordning vil bli lagt inn som 
nytt tiltak i forbindelse med handlingsprogram og budsjett 2015.  Kostnadene knyttet 
til en vaktordning vil være ca. 700.000,- basert på tilsvarende vaktordninger for andre 
avdelinger i Ås kommune.  Rådmannen vurderer  å bare måle oppetid på servere 
ikke sier så mye om den totale tilgjengelighet for brukere av IT-systemene. En vil i 
handlingsprogrammet vurdere andre løsninger for å kunne måle den tilgjengeligheten 
for brukere av IT-systemene.  
 
Fakta i saken: 
I kommunestyresak 17/14 la kontrollutvalget frem sak om rådmannens oppfølging av 
rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift. Det var da ytterligere tre punkter som 
sto igjen til oppfølging. Kommunestyret ønsket en oppfølgingssak på de gjenstående 
punktene.   
 
Følgende punkter gjenstår til oppfølging etter K-sak 17/14: 
 

 Beredskapsplan for IT-avdelingen bør utarbeides. 
Gjenstående arbeid er å etablere nødstrømsaggregat. Arbeidet har vært forsinket i 
påvente av hva som skal gjøres med Borggården. Det hadde vært en fordel å 
benytte infrastrukturen som skulle legges i bakken i forbindelse med det arbeidet. 
Meningen var å plassere nødstrømsaggregat i det gamle fyrrommet på kulturhuset. 
Dette blir det ikke noe av, slik at en i vår har utredet annen plassering av aggregat. 
 
Konteiner med aggregat vil bli plassert utenfor rådhuset i tilknytning til 
kjølemaskinene for serverrommet. Aggregatets kapasitet vil kunne dekke 
strømbehovet for alle kommunens servere, kjølemaskiner og annen teknisk 
infrastruktur på serverrommet. 
Totale kostander er beregnet til ca. kr 300.000,-   
Arbeidet vil være gjennomført i utgangen av oktober. 
 

 Vaktordning utenom ordinær arbeidstid for IT-avdelingen bør vurderes.  
Rådmannen vil legge inn dette som et nytt tiltak i forbindelse med budsjett for 2015.  
Oppstart vil kunne skje i januar 2015.  
 

 Loggføring av oppe-/nedetid på kommunens servere for å måle om man når 
kravene satt i strategiplanen. 

Det vil ikke bli igangsatt måling av oppetid på servere i Ås kommune.  

 
Hva er oppetid? 
Oppetid er et begrep som benyttes i mange ulike sammenhenger, og som svært ofte 
benyttes på feil måte, eller på gale premisser. En definisjon av begrepet kan være 
følgende: 
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Oppetid er det tidsrommet hele IT-systemet er tilgjengelig. Med hele IT-systemet 
mener vi at en hel transaksjon kan kompletteres. Det er ikke nok at eksempelvis -
serveren er oppe om den nødvendige infrastruktur er nede.  
Derfor vil ikke en oppetid på servere alene si så mye om brukernes tilgjengelighet på 
IT-systemene i Ås kommune. Rådmannen vil derfor i videre arbeid med IT-drift se på 
hvilke mål og hvordan en skal måle tilgjengeligheten på kommunens IT-systemer.   
 
Vurdering: 
Det er viktig å få etablert nødstrømsaggregat for å dekke opp eventuelle lengre 
strømstans i serverrommet. Dette vil være med på å redusere sårbarheten i forhold til 
å få stans i IT-driften. En vaktordning vil bidra til å gi brukerne av tjenesten en 
trygghet for at feilsøking og retting kan skje raskere. Dette har vært etterspurt av 
enheter innenfor helse og sosial.  
En vaktordning vil likevel ikke alltid redusere nedetiden. Kommunen er ofte avhengig 
av leverandører av utstyr og infrastruktur ved enkelte typer driftsstans.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Totale kostander knyttet til nødstrøm, vaktordning og logging av servere er ca. 1.mill.  
 
 
 
 
 
 
 


