
Referat fra fagsamling servicetorg i Hallingdal 14. november  

Vi starta ettermiddagen med tapas i 2. etg. i fellesfjøset nede på Frøysok gard i Herad i Gol. 

Den nytilsatte IKT koordinator Knut Jacob Larsen starta med å snakke litt om sine tankar rundt 
digitale og teknologiske løysingar framover og korleis det påvirkar dette. 

Så hadde vi kafediskusjon om servicetorgene. Her er litt om hva som kom fram på de ulike 
spørsmåla: 

1. Hvordan ser ønskebildet 2 år frem i tid ut? 
Personer i skranken servicetorget 
Møteplass 
Sentralt plassert i kommunehuset og kommunen 
Meningsfylte og utfordrende oppgaver 
Veiledningskontor – data – skjema 
Tilgjengelig hverdager/dagtid 
PublikumsPCer/skanner/skriver 
Forlenga åpningstid (som innbygger) 
Oppdatert/bedre utforming/look servicetorget 
Informasjonstavle/hva skjer i kommunen: søkbart, politiske saker, gravearbeid, utbygging, planer – 
rullerende nyhetsbilde 
Felles sentralbord for Hallingdal kommune 
Saksbehandlere i tenestetorget/servicetorget 
Booking av møter 
Systemene fungerer 24/7 
Infotavler for valg av tjenester 
God/beste kompetanse i hele kommunen 
God informasjonsflyt i hele kommunen 

2. Hvilken kompetanse bør vi tilegne oss? 
Teknologi - digitalisering, systemer /oppdateringer - egne nettsider / apper 
Pedagogikk/veiledning – se kundens behov 
Vite noe mer om statlige tjenester/helse, NAV, skatt etc. 
Byggetekniske tjenester 
Bedre tverrfaglig samarbeid 
Sosiale medier/kommunikasjonsplattformer 
Kunnskap om trusselbildet – takle den «vanskelige kunden» 
Selvforsvar 
Kundebehandling - se kundens behov – spørretkenikk – lytte 
                                - «det lille ekstra» 
Evner til å sette grenser 
E-læring 
GDPR, personvern 
Design 
Beredskap, øvelse 



3. Hvilke oppgaver skal vi fortsette med? 
Publikum/kundebehandling 
Offentlige tjenester 
Lage gode nettsider 
Telefoni, e-post, chat, facebook 
God service 
Trygge folk på digitalisering 
Holde oss oppdatert/få ny kompetanse 
Utnytte/bruke systemet 
Eiendomsoppgaver 
Byggesaker 
Føring av saker 
Skanning 
Informasjon – infokoordinator 
Veiledning i første ledd – ett kontaktpunkt 
Lærlinger/få inn flere unge mennesker 
Markedsføre det vi driver med 
Varsling av feil/tilleggstjeneste på nettsiden/nett/tlf 
Skikkelig oppdaterte hjemmesider/eierskap etat 
 
 Hvilke oppgaver er viktigst for oss fremover? 
KommuneKari 
Veiledning 
Pedagog 
Hjelpe publikum å finne fram 
Henge med utviklingen 
Slippe til yngre generasjon 

4. Hvilke nye oppgaver kan vi få/ta? 
Offentlige veivisere 
Digital support/veiledning 
Menneskelig kontakt 
Intern opplæring/support 
«Detektiver» 
Pass 
Saksbehandlere mer delaktige i tenestetorg/servicetorg 
Overvåking av alarmer 
Sertifikat/teoriprøve 
Arbeidskontor 
Ledige husvære 
Vi kan saksbehandle 
Utfylling av skjøte 
Veiledning rundt eiendomsoverdragelse 
Digital byggesøknad 
Automatiserte saksbehandlingsprosesser 



Er det oppgaver som blir borte? 
Mindre personlig kontakt 
Rutineoppgaver 
Mindre telefoner 
Husbanken 
Veiledning/utfylling av søknadsskjemaer reduseres pga automatisering, eks. grunnskole, SFO, 
barnehage 

 

Til slutt avslutta vi med ein times inspirasjonsforedrag knytta til temaet vårt med Erik Solbakken. En 
flott og inspirerende kveld vi kan jobbe mere med regionalt i tida framover.  


