
Velkommen til servicekonferansen 2018!

John Andrew Firing 



Skremmende?



Borgere, innbyggere, brukere, næringsliv og organisasjoner

ü forventer ”skreddersøm” på tjenestene når det gjelder
tilbud - utførelse - innsyn - dialog  - uvesentlig hvem som «eier» 
den 

ü ønsker å få ordnet alt – når som helst – gjerne selvbetjent

Og vi i det offentlige forventer og krever at de skal klare det!



Hjemmesider 

Intranett 

Borgerapp

Sosiale medier



De samme er også…

ü mennesker som i mindre grad klarer å betjene seg selv…

ü mennesker som trenger/ønsker større grad av personlig, helhetlig 
oppfølging…



Det handler om å få til det gode møtet!



Dere i førstelinjen har mange roller

üdetektiver

üveivisere 

üveiledere

üpedagoger 

ükoordinatorer

üsaksbehandlere

ütjenesteutviklere

digitale og personlige…



En realitet fra 1. januar 2020
fylkesplanen definerer…



Hadde fag - og inspirasjonsdag på en restaurant 
som hadde vært et av rådhusene 

Bodde i et tidligere 
vannreservoar…





ü Det digitale gjør saksbehandling mer 
stedsuavhengig

ü Møtet får bedre kvalitet – rette personer på 
rett sted

ü Valgfrihet – den som trenger tjenesten 
velger selv tid og møtested

ü Gir mulighet for myndiggjorte 
medarbeidere og fleksibel arbeidstid 

Så hva menes med det ?



Viktig å huske på:

• Tro på borgernes evner til å gjennomføre med 
tilrettelegging fra det offentlige

• Hvem andre kan vi samarbeide med?

• Ta med alle involverte fra starten når du skal utvikle



Medborgertorg - møteplasser hvor det offentlige er tilstede

Medborger
torg



Offentlige tjenester Frivillige tjenester Private tjenester Innhold:
• Bibliotek 
• Servicetorg
• Kulturskole
• Kulturkonsulent
• Helsestasjon
• Psykisk helseteam
• Byggesak
• NAV
• Statens vegvesen
• Politi
• Tildelingskontor
• Homestart
• By/stedsutvikler
• Ungdomskontakt
• Eldreråd
• Ledere politiske 

utvalg
• Barselgrupper
• Vigsler
• Digital veiledning –

søknadsskjemaer

• Lag og foreninger
• Leksehjelp
• Historielag
• Natte/dagravner
• Helselag
• Seniorkontakt/nett
• Kulturforum
• Påmelding aktiviteter
• Foreldretreff
• Utlånssentral
• Barnepass
• PC-hjelp
• 4H
• Røde Kors

• Postkontor
• Apotek
• Bank
• Kafé
• Handel 

(blomster/gavebutikk
?)

• Kino
• Vinmonopol

• Møterom for alle
• Samtalerom for 

saksbehandlere
• Stor sal m/scene til 

alle typer 
arrangementer

• Arbeidsplasser
• Studieplasser
• Veiledningsrom
• Lekeområde
• Enkeltmannsforetak 

som ønsker seg felles 
kontor

• journalister kan leie 
kontorplass 

• Aviser – tidskrifter
• Pc-er
• «Showroom»
• Toaletter

Hva kan du finne du på et 
medborgertorg?



Velkommen til Indre Østfold kommune

Her 
finner du:

Vil du 
snakke med 

noen?

Ønsker du 
timeavtale?

Trykk her 
for å snakke med oss

Åpningstid mandag til fredag kl. 8 – 18

Koble til ørepropper  på 
venstre side av skjermen

Byggesak

Helsestasjon

Boligkontoret

NAV

Skatt

Søknadsskjemaer

Indre Østfold 
nettside

Andre offentlige 
nettsider

Internett - søk Andre



gir nye muligheter

Digitalisering



Det krever digital kompetanse

hos borgerne i det offentlige



Bunntekst

Datahjelp for og av 
vettskremte



Det handler om å få til det gode møtet!

digitalt og fysisk – ja takk, begge deler!


