
Hvordan skal vi designe fremtidens kommune for å gi gode tjenester og for å yte 
god service på alle nivåer?

Smart samfunn Hvaler – digitalisering og 
holdninger gir gode offentlige tjenester
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Hvor ligger Hvaler 
kommune da?

Hva kjennetegner 
kommunen?

• 833 øyer større enn 20 m2. 
• 7 øyer med fastboende derav 4 

forbundet med vei. 
• Ca 4500 fastboende men inntil 

35-40 000 om sommeren.
• Ca 2000 boliger og 4700 hytter



Utgangspunktet for ett par år siden:
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Vi er «veiledere», «innbyggerkontakter» og 
«servicemedarbeidere» som skal bidra til:

At innbyggerne og 
samfunnet får de 
tjenestene de ønsker 
og at vi gir dem det den 
enkelte bruker trenger 
for å ha det bedre!

At hver enkelt innbygger 
i så stor grad som mulig 
er sin egen kommune 
og utfører så mange 
oppgaver som mulig 
selv!

Hvordan rigger vi oss for å få til dette?

Jeg ønsket å få 
med 
organisasjonen 
på følgende 
tankesett:



Hovedbudskapet i budsjettet for 2018

«Vi går inn i en tøff økonomisk hverdag hvor veksten i inntektene 
ikke gjenspeiler det behovet vi har. For å kunne levere gode 
tjenester i et langsiktig perspektiv må vi tørre å utfordre det 

velkjente og utforske det ukjente». 

«Fremtidens kommune skal utvikles de nærmeste årene. Vi må 
samarbeide med innbyggerne, næringslivet, organisasjonene og 

omliggende kommuner. Fremtiden ligger i smarte og digitale 
løsninger med fokus på å løse hverdagsutfordringene».
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Jeg har en drøm om fremtidens Hvaler hvor:
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Vi er innovative og digitaliserte

Vi jobber smart og effektivt

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes behov!

Sammen er vi Hvaler kommune!!!!



Fem tunge trender (etter Kobro):
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1. Vi vil fortsatt være mennesker!

2. Alt som kan digitaliseres vil bli digitalt!

3. Endringene vil komme stadig fortere!

4. Betydningen av tverrgående kunnskap vil øke!

5. Globaliseringen går ikke over – tvert om!

Hva betyr dette for 
vår service og 
hvordan vi bygger 
våre tjenester?



Digitaliseringen har kommet for å bli!
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«Endringene» går stadig fortere
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Tverrgående kunnskap får økt betydning
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Globaliseringen går ikke over!
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Hvem er fremtidens 
innbyggere og hva 
betyr dette for 
måten vi møter 
dem på?

08.11.2018



Hva annet er viktig når nye tjenester skal 
utvikles og service skal defineres?
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Vi skal være 
kreative nok til 
foreslå at dette er 
en pyramide…

Vi skal gå løs på 
dette som en 
mulighet

sett ovenfra!

og ikke et problem…
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Hvordan har Hvaler kommune tatt tak i arbeidet med å forberede 
fremtidens tjenester i lys av de endringene som skjer i samfunnet 
vårt?
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Fra «Smart Energi Hvaler» til «Smart Samfunn Hvaler»!

Smart energi Hvaler 
er et partnerskap 
mellom forsknings 
aktører, energiselskap 
og kommunen!

2010!

«Forsøks lab» Hvaler!

AMS målere!



Fra smart energi til smart samfunn!
For Hvaler kommune har Smart Energi prosjektet vært et verktøy for 

tenke SMART innenfor energisektoren gjennom å se 
sammenhengene mellom beredskap og «det gode samfunn»!

Vi er opptatt av det vi kan kalle

«Island mode» - den selvforsynte øy

Det betyr at vi ønsker å tenke SMART innenfor alle områder

Vi skal bli et «Smart Samfunn»!



«Smart Hvaler» sine fremtidige prosjektområder

«Smart Samfunn Hvaler»

Smart Energi

Fornybar 
energi

Smart 
nett

Smart 
Energi 
marked

«Pro-
sumers» 
og lokale 
marked

Smart Bygg

Offentlig 
bygg

Private 
bygg

Smart Vann

Smart 
vann 

system

Vann 
produkt 

og 
marked

Smarte offentlige tjenester

Sikker-het Helse Utdann-
ing Annet?

Smart Mobilitet

Lading Trafikk og 
parker-ing

Offentlig 
transport

Fot-
gjengere

«Smart Governance» 
(digitalisering)

Elektron-
iske

tjenester
Åpne 
data

Innbyg--
ger 

involve-
ring



Vi startet med Smart Energi Hvaler og vi skal fortsette! 

Vi utvikler fortsatt nye ting sammen med Smart Innovation
Norway, Fredrikstad kommune og SmartKom.



Hvaler SolPark 2015

100 solcelleanlegg pr i dag.
Hva med offentlige bygg?



MIKRO-GRID OG MIKRO-
MARKED



Verdens grønneste havn – et Interreg prosjekt med Orust

• Fordel for El.båter

• Den grønne leden…

• Grønn strøm

• Elektriske ferger og båter

• Sol, mikrovind og lagring (I havnene)



Smart mobilitet – parkering, lading, lys og iot er ikke 
opplagte satsningsområder i en liten kommune

Eksempler:
• Trafikk og parkering
• Smarte kommunale tjenester innen 

renovasjon
• Ladeinfrastruktur
• Smarte lysstolper med Wifi, strøm og solceller
• Samle data og bruke dem smart



Smart Samfunn Hvaler har blitt lagt merke til:
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Noen oppgaver løser vi på tvers av 
kommuner:

SmartKom Østfold (SKØ) 
Aremark, Hvaler, Marker, Råde, Skiptvet, Våler

NB! 6 kommuner som skal fortsette å være «små» kommuner…



•SmartKom Østfold skal gjennom samarbeid 
om tjenesteutvikling og innovasjon gi økt 
verdiskaping for innbyggere og næringsliv i 
deltagernes kommuner.
• Gode nettverk gir bedre informasjonsflyt, ideer og løsninger
• Økt kompetanse gir bedre trivsel og mestring for ansatte
• Bedre tjenester, større kreativitet, mer innovasjon
• Smartere ressursbruk og positivt resultatbidrag til regnskap



Temaer vi har diskutert til nå
• Automatisering
• Trygghets- og trivselsskapende teknologi innen helse
• Service og innbyggerinvolvering
• Kvalitet og kapasitet (Tilsynsmyndighet, Innkjøp, Juridiske tjenester)
Men hovedfokus er på tjenesteområdene!

• Case- saksbehandling omsorgstjenester
Henriette Berg var etter hvert blitt 89 år og ganske skrøpelig. Hun bor for 
seg selv i en enebolig i sentrum av Lillevik kommune. Hennes ektefelle døde 
for ca. 5 år siden. Hun har tjenestene hjemmesykepleie, praktisk bistand, 
trygghetsalarm, matombringing og plass på dagavdeling.
Henriette har diagnosen demens, moderat grad. Hvilken type demens er 
ikke spesifisert…. 
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Oppsummering av saksbehandlingen:

Hvaler kommune Avslag på langtidsplass.
Tilbud om rullerende korttidsopphold.
Får dagtilbud i hjemmet som alternativ til dagsentertilbud.
Beholder trygghetsalarm, matombringing.

Marker kommune Avslag på langtidsplass.
Tilbud om rullerende korttidsopphold. 
Tilbud om flere dager på dagsenter, evnt dagtilbud på 
skjermet enhet.
Økt bistand fra hjemmesykepleien.

Aremark kommune Tilbud om langtidsopphold i sykehjem. 
Aremark kommune har ikke kapasitet til å følge via 
hjemmesykepleien.

Våler kommune Tilbud om rullerende korttidsopphold.
Vurderer omsorgsbolig med tilsyn.
Dagsenter, hjemmesykepleie og Praktisk bistand

Råde kommune Får ikke tilbud om korttidsopphold (pga uro).
Vurdere hvorfor ikke dagtilbudet benyttes, sammen med 
hjemmesykepleien.
Evnt omsorgsbolig under samme tak som sykehjemmet.

Hva sier dette om 
kommunal service og 
innbyggernes oppfattelse 
av hva en kommune skal 
være?

Vi kan i hvert fall ikke 
automatisere oss ut av 
dette…



«Nye Hvaler»

Hva kjennetegner Hvaler kommune og 
de tjenestene vi leverer i 2020-2025?
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Hva ligger i «Nye Hvaler» programmet?

Et ønske om et samfunn hvor:

Ø Innbyggerne har frihet og fleksibilitet i sin 
kontakt med oss

Ø Innbyggerne opplever at vi er til for dem

Ø Innbyggerne får den hjelpen de trenger, 
ikke mer eller mindre

Ø Vi skal skape et samfunn hvor man ikke
opplever mer «oss og dem» enn det man 
strengt tatt må!

Bilde :Thea Gaulen



Jeg nevnte hva som var utgangspunktet….
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Vi er «veiledere», «innbyggerkontakter» og 
«servicemedarbeidere» som skal bidra til:

At innbyggerne og 
samfunnet får de 
tjenestene de ønsker og 
at vi gir dem det den 
enkelte bruker trenger 
for å ha det bedre!

At hver enkelt innbygger 
i så stor grad som mulig 
er sin egen kommune 
og utfører så mange 
oppgaver som mulig 
selv!

Hvordan rigger vi oss for å få til dette?
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Vi må først se på hvem vi er og hvor vi vil…

4
Vi må hente ut de kortsiktige og langsiktige 

gevinstene av det vi setter i gang? 
(Gevinstrealisering)

Bilde :Thea Gaulen

1.

Ståstedsanalyse 

som viser hvem vi 

er og hvor vi står
2.

Ett mål er 

«Kulturendring som gir 

oss en endringskultur». 

Vi må endres fort 

3.Ut i fra verdiene våre, og et godt 
samarbeid med andre kommuner, skal vi 

gjennomføre ulike delprosjekter som sikrer 
gode tjenester i fremtiden!



Hva betyr «Nye Hvaler» de kommende årene?

1. En gjennomgang av kommunens økonomi, organisering og 
tjenesteproduksjon. Hvordan bli mer (kostnads) effektive ut i fra det vi 
leverer av tjenester i dag og måten vi gjør det på?

2. Tjenestedesign og digitalisering – «jeg er min egen kommune» og «vi 
gir tjenester som er tilpasset fremtiden».

3. Behov for økt omstillingskompetanse, involvering/delaktighet og fokus 
på medarbeiderskap.
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Hva betyr dette for fremtidens 
Samfunnsutvikling?

• Vi bygger ned grenser, barrierer og «silovegger» i kommunen, og mellom 
kommunen og omgivelsene

• Vi setter innbyggerne først og tilpasse oss deres behov – «brukerne» må 
stå i fokus

• Vi skaper økonomisk handlingsrom og gå på jakt etter gevinstene når vi 
gjør endringer

• Vi «utforske det ukjente og utfordre det velkjente», og vi må være trygge på 
at det er helt greit!
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Nye Hvaler prosjekter (eksempler):

• «Møtet med innbyggerne» vil medføre at vi gjennom året endrer mye på 
hvordan vi har vår daglige kontakt med de ulike brukergruppene våre.

• «Automatiseringsprosjektet» vil ta utgangspunkt i at vi skal overføre enkelte 
regelstyrte arbeidsprosesser fra manuelle til digitale løsninger. 

• «Nye oppvekst og Nye NAV» er foreløpige arbeidstitler på et igangsatt 
samarbeid mellom seksjonene Helse og Velferd og Oppvekst. Hensikten er å 
se på hvordan vi kan bygge ned «siloene» og se på de ulike brukergruppene 
i et nytt lys. 

• Ut over disse store delprosjektene vil vi sette i gang prosjekter som for 
eksempel «Tidstyvene i vårt daglige arbeid» og videreføre for eksempel 
«Trepartsamarbeidet på Dypedalsåsen sykehjem».
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Vårt møte med innbyggeren har 
flere dimensjoner:

- Fra landhandel til nettbutikk (eller «fra 
betjening til selvbetjening»)

- Nye kanaler for kommunikasjon i 
tillegg til de «gamle»

- Oppfrisking av hvordan vi ser ut og 
presenterer oss selv (ny visuell profil)



Vi har en antagelse om at de i større grad ønsker å:
• Bruke selvbetjeningsløsninger
• Få raskt svar på spørsmål
• Lett kunne få tilgang på informasjon i egne saker
• Kunne snakke med en ansatt dersom hun ikke finner 

svar på egen hånd
• Forutsigbarhet i servicenivå uavhengig av virksomhet
• Forstå de svarene som blir gitt (klarspråk)



Spørreundersøkelse

• Lå ute i litt over 3 uker
• 2984 svar
• Kjønnsfordelingen forholdvis lik - litt flere menn som har svart
• Alder mellom 40-66 år er  hovedgruppen - deretter 67 år og eldre
• Flest eier av fritidsbolig (63%) og fastboende (35%)
• Flest har vært i kontakt med Sandbakken, byggsak, VA, kultur og NAV
• Servicen generelt 3.91
• Personlig fremmøte er de mest fornøyd med  (3,99)
• Nettside - gir også bevissthet om at det er en ny nettside, at det finnes en nettside 
- opplysende effekt

• Mange forbedringsforslag



Neste steg
Interessentanalyse:

- Innbyggere
- Eiere av fritidsbolig
- Dagsturister
- Næringsliv
- Politiker
- De digitalt svake

• Ombygging av servicetorg
• Mobilt sentralbord pr 1.1.2019
• Registreningsløsninger for besøkende 
• Tjenestereiser for eksempelvis husbyggere 
• Utbygging av MinSide på www.hvaler.kommune.no

http://www.hvaler.kommune.no/
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Nytt budskap krever også ny innpakning! 
Derfor en ny profil i 2019

Vi har kommet et stykke på vei men vi har 
langt igjen før vi er et smart samfunn som 
virkelig er til for innbyggerne våre!



Noen siste betraktninger rundt kommunenes 
fremtidige service…

• Mye dreier seg om effektivisering, automatisering og digitalisering, 
men…

• Virksomhetsleder i «Tjenester for funksjonshemmede» sa
«.. og vi må ikke glemme at vi for en del grupper i samfunnet 
skal skape et helhetlig og verdig liv, ikke bare et enkelt møte 
eller en god avslutning på et langt liv (som vi gjør på et 
sykehjem)…»
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