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Ny tid : Nye krav : Nye svar

Digitalisering Sensorer Tingenes Internet Store data Roboter og AI Smarte byer

Transformasjon







Nasjonal styring, finansiering og prioritering 
- kommunale fellesløsninger

IKT-styring og medfinansiering 
for digitaliseringsprosjekter

KommIT og Digifin
Fellesprosjekter kommunal sektor

Innovasjonspartnerskap

Skjønnsmidler

FoU – prosjekter og tilskudd

Øvrige nasjonale prosjekter/samarbeid



Program digitalt 
førstevalg

Digital samhandling 
og kontorstøtte

Selvbetjening 
HR

Prosjekt- og 
porteføljestyring

Arbeidsplass-
konsept

Nasjonale prosjekt:

Digisos
Digihelse

Digibarnevern
eVik
…

FIKS - Felles 
integrasjonsplattform 

kommunal sektor 

1.000 bygg –
10.000 muligheter

Helhetlig eDialog
(kanalstrategi)

Brukerorientert 
forvaltning

Tilgjengeliggjøring 
av data

Smart 
informasjonsforvaltning

Smart 
Omsorg

Smart
oppvekst

Digitalisering
Lønns- og 

regnskapssenteret
Digitalisering 
bymiljøetaten

Digitalisering
Plan og bygningsetaten

Digitalisering 
kemneren

Innbygger/næringsliv/ansatte
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Samhandling : Innbyggere
: Næringsliv
: Ansatte



Responsiv plattform for innbygger- og næringslivstjenester



Responsiv plattform for ansattjenester



Arkiv- og
informasjonsstruktur
----------------------
Produksjonsarkiv
Historisk arkiv

Historisk arkiv

Depot

Digital samhandling 
og kontorstøtte

Fagsystemer
----------------------

Helse/sosial
Oppvekst
Byutvikling

Klima/næring
Teknisk

Konsernsystemer
----------------------

HR
Lønn
BMS

Kvalitetssystem

Data
----------------------

Statistikk
Analyse
Logistikk
Sensorer

Standardiserte grensesnitt

› Innbyggere
› Næringsliv
› Ansatte
› Samarbeidspartnere

Portal

Allmenningen

ü Tjenester
ü Søk/gjenfinning
ü MinSide
ü Artikler
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Samordnet regional digitalisering

Digital søknad om sosialstøtte – er din kommune klar?



Samordnet regional digitalisering

Gevinster ved innføring av Digital søknad om sosialstøtte
Erfaringer etter 4 måneder drift av løsningen i Askøy kommune:

ü 52,9% av alle søknader i september var digitale

ü Økt tilgjengelighet for brukere
• Søknader mottas også kveld og helg

ü Redusert saksbehandlingstid for «enkle» søknader Bruker sender inn manglende dokumentasjon under 
telefonsamtale
• Mindre behov for purring og ettersending av dokumentasjon via ordinær post

ü Redusert tidsforbruk ifm dokumentbehandling og skanning av søknader og vedlegg
• Fra 4 timer per dag til 2,5 timer (reduksjon 37,5%)
• Mottar digitale søknader med analoge vedlegg som følge av enkelte brukeres begrensede tekniske 

kompetanse

ü Flere ungdommer søker sosialhjelp
• Gir mulighet til å komme i posisjon overfor ungdommer man tidligere ikke visste om 
• Økt sannsynlighet for å snu disse over i skole og utdannelse



Innbyggerdialog i Bergen kommune

Kantaktinfo:
Britt Bjørndal
Britt.bjorndal@bergen.kommune.no



Digitalt aktive brukere 09.10.18

Innbyggere i BK

Tjeneste-
mottakere i BK

Unike brukere 
med tjenester 

mot 
helsenorge.no

«Digitalt 
aktive»

5230

Digitalt aktive   53%

Antall unike tjenestemottakere: 
9831 (minus utprøving institusjon)



Statistikk over meldinger til og fra Bergen kommune

Melding til innbygger Melding fra innbygger

Antall innbyggere som ser på kalenderen Antall avbestilte besøk av innbyggere







Samordnet regional digitalisering
Hovedmål: Effektivt mottak av nasjonale prosjekt og tiltak

Mottak av prosjekt og tiltak 
(stat og kommune)

Strategi
• Prosjekterierstyring - tydelig 

prosjektansvar, -plan og -
rapportering

• Etablere prosjektgrupper for mottak
• Sikre informasjonsflyt, forankring og 

eierskap
• Fokus på organisasjonsutvikling

Prosjekter
Nasjonale:
• DigiHelse
• Digisos
• DigiBarnevern
• MinSide 2.0
• Nytt folkeregister
Regionale:
• DigiFrid (robotteknologi)
• AktivKommune

Målbilde
Digitale løsninger og nasjonale 
felleskomponenter blir implementert på 
en effektiv måte.

Konsept- og prosjektforslag

Strategi
• Faggrupper
• Tverrfaglig samarbeid
• Finansiering
• Person-, system- og 

organisasjonperspektiv
• Samarbeid med eksterne 

kompetansemiljø

Metode
• Samordnet regional digitalisering
• Virksomhetsarkitektur kartlegging
• Idémyldring
• Behovskartlegging
• Mulighetsstudie
• Analyse av gevinster
• Prosesskartlegging
• Gevinstvurdering

Målbilde
Regionen er en aktiv bidragsyter til 
utvikling av innovative løsninger
innen kommunal sektor.

Kompetanse, metodikk og 
arkitektur

Strategi
• Fagnettverk med jevnlige møter 

som utarbeider konsept og 
prosjektforslag

• Koordinerte regionale anskaffelser
• Prosesskartlegging
• Lære av tidligere innføring av 

prosjekt og tiltak

Tiltak
• Faggruppe IKT-drift
• Faggruppe arkitektur og 

porteføljestyring
• Faggruppe personvern
• Faggruppe digitalisering helse 

Faggruppe digitalisering oppvekst
• Faggruppe digitalisering teknisk
• Temasamlinger/fokusdager
• Tverrfaglige workshops

Målbilde
• Vi har kompetanseheving gjennom 

kompetanseutveksling 
• Vi bruker felles metodikk for 

prosjektgjennomføring
• Vi bruker felles arkitekturprinsipp

Prinsipp
• Brukeren i sentrum
• Flekisbilitet og skalerbarhet
• Tilgjengelighet
• Standardisering og gjenbruk 
• Prosessorientering
• Arkivering
• Eierskap til data
• Felles datadefinisjoner
• Innebygget personvern
• Innebygget

informasjonssikkerhet
• Sikker kommunikasjon
• Trygge testdata
• Tjenestlige behov
• Sporbare sikkerhetshendelser

Verktøykasse
• Prosjektveiviseren
• Guide for implementering
• TOGAF rammeverk
• KS læring
• KomInn
• Digitaliseringsprosessen - fra

ide til prosjekt
• Mottak – prosess for 

implementering av prosjekt 
• Metodikk for tjenestedesign

Suksesskriterier
• Samarbeidet har verdi for 

deltakende kommuner
• Prioritere samarbeidet
• Finansiering
• Utbredelse av modell
• Kommunikasjonsplan
• Forankring i den enkelte 

kommune

Gevinster
Realisering av målbare 
effekter av strategien og 
samarbeidet. 

Satsingsområder KS sin digitaliseringsstrategi
1. Brukeren i sentrum | 2. Digitalisering er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og økt produktivitet | 3. Styrket digital kompetanse og deltakelse

| 4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor | 5. Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning

Digitalisering i den enkelte kommune







FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ
Seksjon informasjon 

FOTO: ENDRE HOVLAND
Seksjon informasjon 

Kanalstrategi

o Hvilke kanaler benytter vi, hvilke ønsker vi å 
bruke, og hva vil brukerne ha?

o Hvem av oss opptrer i disse kanalene?
o Hvordan kan vi strategisk bruke kanalenes egenart?



K
analstrategi



FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ
Seksjon informasjon 

Innbyggerservice og ansattservice





Anonyme brukere

Registrerte brukere

Interne brukere

Eksterne offentlige 
godkjente brukere

Datakilder Hent data Samle data Analyser data Tilgjengeliggjør 
data Bruk data

Interne data

Fagsystem

Fellesdata

Støttesystem

Eksterne data

Sortere og 
lagre

Definere og 
virtualisere

Autentisert 
tilgjengelig 
data

Åpen 
tilgjengelig 
data

Autorisert 
tilgjengelig 
data

Begrenset 
tilgjengelig 
data

Åpne 
datamarts

Analyse-
verktøy

Spissete 
datamarts

Sensitive 
datamarts

Forskjellige 
verktøy for 
henting av 
data

API
Eksport
Data crawlers
ETL
RPA

Teknikker og 
verktøy

Søk
Rapport & 
visualisering
Data analytics
Maskinlæring
Neurale nettverk

BK360

Datastrøm

Åpne Sensitive

Datadrevet offentlig forvaltning
Datasjø Bergen kommune
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