
Involvering av kommuner i gjennomføringsfasen 
 

Hensikt 
Prosjekt Kobo er et samarbeid mellom Husbanken, KS og kommunene. Prosjektet ønsker tett og 

bred involvering av kommuner i gjennomføringsfasen gjennom ulike roller og arenaer som 

referansegruppe, fagressurser, test- og pilotkommuner. Videre er prosjektet i kontakt med en rekke 

kommuner i forbindelse med generell innhenting av innsikt.  

Nedenfor er det skissert oppgaver og forventninger til de ulike rollene.   

Vi ber om at kommuner som ønsker å bidra i en eller flere roller gir tilbakemelding til prosjektet 

(kobo@husbanken.no) innen 15. november. De som ønsker å stille som pilotkommuner vil bli bedt 

om å fylle ut et enkelt skjema. Valg av personer og kommuner generelt – og for pilotkommuner 

spesielt – skjer etter følgende kriterier og i samråd med KS: 

• Sikre representasjon på tvers av enheter/roller i kommunene. 

• Sikre representasjon på tvers av størrelse, geografi, organisering, systemstøtte på området, 

digital modenhet og andre forutsetninger/rammebetingelser. 

• Motivasjon og tid til å bidra. 

• Relevant erfaring og/eller kompetanse. 

Referansekommuner  
Referansegruppen er et rådgivende organ, bestående av personer med ekspertise som har verdi for 

prosjektet.  

Referansegruppen bistår prosjektet med  

• innsikt 

• faglige råd 

• drøfting av ulike saker (for eksempel hypoteser som prosjektet har) 

• tilbakemeldinger på konkrete spørsmål 

Kobo-prosjektet vil oppgi svarfrist når det bes om viktige tilbakemeldinger. Prosjektet er avhengig av 

raske tilbakemeldinger for å kunne opprettholde fremdriften. 

Tilbakemeldinger fra kommuner i referansegruppen inkluderes i innsiktsarbeidet. Kobo-prosjektet vil 

ta selvstendige avgjørelser for utforming av produkter og funksjonalitet på bakgrunn av 

innsiktsarbeidet som helhet, herunder også resultater fra brukertester av prototyper med både 

privatpersoner og ansatte utenfor referansegruppen. 

Deltagere i referansegruppen er forventet å delta på 

• regelmessige referansegruppemøter 

• regelmessige demo-er (visning av produktet underveis i utviklingsprosessen) 

• diskusjonsforum (sannsynligvis i Teams) for å svare på spørsmål og gi fortløpende 

tilbakemeldinger 

• arbeidsmøter (workshop) 

Antall: 10-12 kommuner  
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Referansegruppen ble etablert i konseptfasen. Gi gjerne beskjed om din kommune ønsker å delta 

dersom noen trer ut av gruppen og/eller prosjektet ønsker å invitere inn flere medlemmer.  

Fagressurser 
Noen av medlemmene i referansegruppen bidrar også som fagressurser i prosjektet. De har vært 

invitert til et ukentlig statusmøte, og mange har vært med i faglige diskusjoner rundt gevinster, 

interessentanalyse, juridiske problemstillinger og så videre. I gjennomføringsfasen vil fagressursene 

knyttes enda tettere på prosjektet, og bli en del av produktteamene. De som ikke har kapasitet til å 

bli en del av produktteamene, vil fortsatt ha en viktig rolle ved diskusjoner og avklaringer innenfor 

sine fagområder. 

Fagressursene fra prosjektets planleggingsfase videreføres, men prosjektet vil løpende vurdere om 

nye fagressurser bør involveres. Vi ønsker å forsterke tilgang til fagressurser: 

• med arkivfaglig/dokumentfaglige bakgrunn 

• med juridisk kompetanse 

• som i sin rolle fanger opp, kartlegger og melder inn behov om kommunal bolig (de som 

samarbeider med boligkontoret/boligtjenesten i kommunen, men som ikke saksbehandler, 

fatter vedtak og/eller tildeler bolig) 

Antall: minimum 4 kommuner  

Gi gjerne beskjed om din kommune ønsker å delta med fagressurser. 

Testkommuner 
Testkommuner er kommuner som har sagt seg villig til å være med å teste løsningen underveis. 

Testkommuner vil kunne inviteres til å teste deler av løsningen i et test- og demomiljø, delta i 

brukertest og gi tilbakemeldinger på idéer og prototyper.  

De som har meldt seg som testkommuner vil involveres ved behov, og i det omfang prosjektet til 

enhver tid anser som nødvendig. Det er altså ikke gitt at alle testkommuner vil delta i de samme 

aktivitetene. Testkommuner vil bidra mer indirekte via testing, enn via konkrete tilbakemeldinger på 

spesifikke spørsmål. 

Behovet for testkommuner kan endre seg underveis i gjennomføringsfasen avhengig av rekkefølgen 

for lansering. Det er derfor ikke sikkert at testkommunene vil være de samme gjennom hele 

gjennomføringsfasen. 

Antall: minimum 10 – helst flere 

Ikke etablert. Ta kontakt med prosjektet innen 15. november om din kommune ønsker å være 

testkommune.   

Pilotkommuner 
Prosjektet ønsker å involvere 4-6 kommuner som pilotkommuner. Det er ikke avgjort om dette vil bli 

på fast basis, eller om pilotkommuner kan variere i sammenheng med hvilken funksjonalitet som 

leveres.  

Pilotering betyr at løsninger prøves ut i en begrenset skala over tid, før disse lanseres nasjonalt. 

Hensikten er å redusere risiko ved å identifisere feil og mangler, uforutsette problemer, og 

uoppdagete behov så tidlig som mulig. Avhengig av kommunens størrelse og organisering kan det 

være nødvendig at kommunen stiller med et tverrfaglige team i tilknytning til piloteringen.  



Det betyr at som pilotkommune må kommunen ta løsningene i bruk i sine arbeidsprosesser – og ikke 

kun teste funksjonalitet i et test-/demomiljø. Som de første brukerne av nye løsninger vil det kunne 

forekomme feil som fører til merarbeid for kommunen.  

Kobo-prosjektet planlegger å levere funksjonalitet kontinuerlig. Det vil si at vi leverer lite og ofte, 

fremfor å samle opp mye funksjonalitet i større og sjeldnere leveranser. Pilotkommunene må derfor 

være “på” gjennom hele perioden. Pilotkommuner må regne med at det i perioder kan kreve ekstra 

tid og ressurser å være pilot på grunn av deltagelse i aktiviteter (som listet opp nedenfor) og 

potensiell “dobbeltregistrering” i to systemer i kortere perioder.  

Kommuner som vil være piloter må i tillegg forplikte seg til å delta i aktiviteter som 

• regelmessige demo-er (visning av produktet underveis i utviklingsprosessen) 

• diskusjonsforum (sannsynligvis i Teams) for å svare på spørsmål og gi fortløpende 

tilbakemeldinger 

• arbeidsmøter (workshop) 

• følge opp resultater i kommunen (for eksempel relatert til gevinster) 

• regelmessige møter med kontaktperson i Kobo 

Fordelen med å være pilot er å tidlig få tilgang til løsningene og kunne påvirke utforming og utvikling 

gjennom tilbakemeldinger. 

Kobo-prosjektet vil oppgi svarfrist når det bes om viktige tilbakemeldinger. Prosjektet er avhengig av 

raske tilbakemeldinger for å kunne opprettholde fremdriften.  

Tilbakemeldinger fra pilotkommuner i forkant av utvikling vil vurderes i sammenheng med 

innsiktsarbeidet som helhet (mange kilder). Kobo-prosjektet vil ta selvstendige avgjørelser for 

utforming av produkter og funksjonalitet på bakgrunn av innsiktsarbeidet som helhet, herunder også 

resultater fra brukertester av prototyper med både privatpersoner og ansatte utenfor 

referansegruppen.  

En stor oppgave for prosjektet vil være innsalg og innføring av løsningene til alle kommuner i Norge. 

Pilotkommunene forventes å bidra i innsalgs- innføringsaktiviteter som «ambassadører» for 

løsningene – inkludert omtale av prosjektet i media. Det forventes selvsagt ikke at pilotkommunene 

skal si noe de ikke kan stå inne for, kun å dele reelle erfaringer og inntrykk som kan bidra til at andre 

kommuner ønsker å ta løsningene i bruk.  

Antall: 4-6 kommuner 

Ikke etablert. Ta kontakt med prosjektet innen 15. november om din kommune ønsker å være 

pilotkommune.   

Generell innhenting av innsikt 
Prosjektet har så langt hentet innsikt fra samtaler, intervjuer og arbeidsmøter med flere kommuner 

av ulik størrelse, med representanter i ulike roller og med geografisk spredning.  

Det er også utført en spørreundersøkelse sommeren 2020 med 216 respondenter fra 136 ulike 

kommuner. 60 kommuner sa gjennom undersøkelsen ja til videre kontakt med prosjektet, og disse 

er fulgt opp med oppfølgingsspørsmål og i noen tilfeller møter.  

I planleggingsfasen ble det gjennomført intervjuer med 14 privatpersoner med ulik bakgrunn og 

alder, i ulike situasjoner og med geografisk spredning. Videre har prosjektet brukt innsikt om 

privatperson fra flere andre kilder. I hovedsak fra andre prosjekter i Husbanken (eksempelvis 



intervjuer med søkere til, eller mottakere av, bostøtte og startlån), NAV innsiktsrapport 2017-2018, 

Tims boligreise i Oslo kommune, Asker velferdslab samt prosjektet Hjemveien i Sarpsborg kommune.  

Prosjektet vil i hele gjennomføringsfasen fortsette innsiktsarbeidet. Følgende har stor verdi for 

prosjektet: 

• Kontaktpersoner som kan bistå i rekruttering av privatpersoner som er i målgruppen for 

kommunal bolig (for intervjuer, brukertester, med mer). 

• Møter for å se på egenutviklede løsninger som kommunen har god erfaring med (for 

eksempel modeller og/eller verktøy for kartlegging og lignende). 

• Innsikt (rapporter o.l.) fra relevante prosjekter ala Tims boligreise i Oslo kommune, Asker 

velferdslab samt prosjektet Hjemveien i Sarpsborg kommune. 

Ta gjerne kontakt med prosjektet dersom din kommune ønsker å bidra til generell innhenting av 

innsikt.  

 


