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Arkivering

• Er dokumentene mer troverdige når de er på pair enn når de er 
elektronisk



Digitalisering dreier seg i stor grad om 

• endring og fornyelse av tjenester prosesser og arbeidsmåter hvor 
teknologi men også ledelse, kultur og holdninger står sentralt

• Innovasjon er et avgjørende element for å lykkes 
med digitaliseringen i offentlig sektor

• Det handler om å utvikle nye og bedre tjenester, 
som er enkle å bruke, som er effektive og pålitelige. 

• Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, 
og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.



Digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren innrettes etter:

• Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

• Modell for organisering og styring av 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor

– Modell som sikrer godt samarbeid og bred 
involvering fra medlemmene

– Modell for digital samhandling i kommunal 
sektor 

– Modell for samordning og samarbeid med 
staten

• Mekanismer for finansiering



Effektivt verktøy for utgående  og inngående post

• Digitalt eller brevpost

• Innbyggere og virksomheter
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SvarUt-tjenesten benytter følgende nasjonale komponenter
• ID-porten (Difi) (forsendelse via sikre kanaler)
• Altinn (Brønnøysundregistrene)
• Digital postkasse til innbyggere (Difi)
• Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi)
• Oppslag for digital adresse

• Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)
• Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
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KS tar ansvar for at nasjonale tjenester kan tas i bruk av alle 
kommuner og fylkeskommuner

Eksempel:
• Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og 
fem pilotkommuner. Prosjektet 
digitaliserer sosiale tjenester i NAV i 
perioden 2016-2019. 

• I Digisos løsningen har NAV grensesnitt til 
FIKS (en aktør) og er dermed beskyttet 
for å ha dialog med 422 aktører.

• FIKS har allerede kontakt med (nesten) 
alle kommunene og løsningen er enkel å 
implementere for alle.

• KS (FIKS) opptrer på vegne av 422 
kommuner.
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tjeneste

KS FIKS

Kommune
Kommune

Kommune



FIKS-plattformen
Felles tjenesteplattform for kommunal sektor
https://ks-no.github.io/fiks-platform/

• minside.kommune.no
• forvaltning.fiks.ks.no
• api.fiks.ks.no

https://ks-no.github.io/fiks-platform/


Fremtidig ansvarsdeling kommune og KS

1. KS ivaretar behovet for standardiserte 
grensesnitt til felles løsninger og statlige 
virksomheter.

2. KS utarbeider referansearkitektur innenfor 
tjenesteområdene som er målbilder for 
kommunene og fylkeskommunene.

3. Kommunene må ta ansvar for sin egen 
systemportefølje, hvilke prosesser denne støtter 
og hvordan infrastruktur (drift) er bygget opp 
(Orden i eget hus). Dette for å sikre effektiv 
konsekvensvurderinger når det skjer endring 
internt eller i grensesnitt. Arbeidet må skje i tett 
samarbeid med IT-leverandørene.
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Offentlig – Digital agenda

F - forretning
S - system
D - data
T - teknologi
I - informasjonssikkerhet



En prosess/rutine
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Offentlig – Digital agenda
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Varsel om tilsyn

Produser innhold i 

varsel

Digital

(fra KRR)?

Generer e-post og/

eller SMS

Ja

Generer brev

Nei

Motta varsel

Nytt

Tidspunkt?

Ja

Selvbetjent?

Nei

Bestill nytt 

tidspunkt på 

telefon/e-post

Bestill nytt 

tidspunkt i 

kalender

Ja

Bekreft tidspunkt 

digitalt

Nei

Registrer nytt 

tidspunkt

Bekreftet av kunde

Registrer nytt 

tidspunkt

Bekreftet tidspunkt

Nytt varsel generert

Tilsyn

Tilsyn

Send endret 

avtaletidspunkt

Innbygger avtaler

Referansearkitektur:
Arbeidsprosess – hvordan 
utføres oppgaven og med 
hvilken systemstøtte?

Referansearkitektur:
Fiks tjenester – hvilke 
komponenter benytter denne 
innbyggertjenesten?

Dagens situasjon i 
Bergen kommune.

?Konsekvenser?
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Fiks plattformen
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Hva bidrar KS med gjennom FIKS
-tilrettelegger for samhandling og nødvendig funksjonalitet

STAT
Samarbeids-

partnere

STAT
Samarbeids-

partnere

STAT
Sektorielle 
løsninger

KS Kommuner

Leverandører

FIKS

Premiss-
leverandør

Strategi og 
politikk

Strategi og 
samordning



Ny teknologi!



Kunstig intelligens
• Defineres som systemer som kan sanse, forstå, handle og lære

– Applikasjoner som kan ta hensyn til akkumulert kunnskap og erfaring

Det er både frykt og store forventninger til hva slik teknologi vil medføre for arbeidslivet, og 
hvordan det vil påvirke organisasjoner. Frem til nå har automatisering i hovedsak omfattet 
arbeidsintensive oppgaver, mens KI kan helt eller delvis automatisere kunnskapsintensive 
oppgaver.

Robot teknologi
• Automatisere rutineoppgaver og prosesser

Sensorteknologi
Fokus på økt sikkerhet og trygghet for brukeren 

«Å våke over» - ikke - «Overvåket»



Veien videre for kommunesektoren

• Samordne satsningen og legge føringer 

• Mulighetene kommer til de som tar teknologien i bruk, ikke til dem som kjemper imot

• Rutinemessige og kjedelige jobbene kan forsvinne, nye kommer til

• Kombinasjoner av mennesker og maskiner vil jobbe mer effektivt

• Teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer, men stiller krav til kritisk sans 

• Etiske prinsipper, nye lover, arbeidslivsreformer og opplæring må på plass

• Vi må alle ta ansvar. Teknologer, næringsliv og myndigheter må arbeide sammen for å 
utvikle nye løsninger som er til beste for alle i samfunnet.



Nye fellesløsninger

DigiSos DigiHelse MinSide

47 
kommuner

24 
kommuner

72 
kommuner



KS MinSide - ulike «tjenester»
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Portal
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kommune.no  MinSide
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Kommune
Portal

MinSide

KS FIKS MinSide 
– Brukerfokus og tjenesteorientert



Nye tjenester på vegvesen.no

Ny tjeneste lansert 15. november 2018:

• Søknad om avkjørsel lansert i 
samarbeid med Vegvesenet

Ny tjeneste lansert 5. mars 2019:

• Søknad om dispensasjon fra 
byggegrense mot offentlig vei.

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/na-kan-alle-soke-digitalt-om-avkjorsel-til-offentlig-vei/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/ny-digital-tjeneste-for-soknad-om-dispensasjon-fra-byggegrense/


Andre felles kommunale utviklingsprosjekter

• Digitale innbyggertjenester og fagsystem i barneverntjenesten - Digibarnevern

• Prosjekt Modernisert Folkeregister – innføring i kommuner og fylkeskommuner

• Plan, bygg og geodata – eByggesak, eByggesøknad, og ePlansak

• Deling av data / åpne data….

• Se dine avtaler og ha dialog med helsestasjon (DigiHelsestasjon ) 

• Infrastruktur for valg og bruk av digitale læringsmidler

• Læringsanalyse

• DigiHot

• DigiUng

• ……

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/nasjonale-prosjekter/digitale-innbyggertjenester-og-saksbehandlingsstotte-i-barnevernet/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/modernisert-folkeregister/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/


• «Alt henger sammen med alt», både fra et 

– Innbyggerståsted

– Teknologiståsted

– Forvaltning- og styringsståsted

• Det betyr at det må tenkes helhet, på tvers i 
kommunal sektor, og horisontalt og vertikalt i 
offentlig sektor

• Lag mekanismer som bryter siloene!

• Tenk fra et innbyggerperspektiv!

• Lag 80% løsninger!



Kommunesektoren overtar leverandørenes rolle som premissgiver

Leverandører er 
premissgiver for
80% av tjeneste-

produksjonen i 
kommunen

Endret forretningsmodell 
for IT-leverandørene
-en ny mulighet



Foto: Oslo kommune / Sturlason

Samordning i kommunal sektor



Takk for meg
Astrid Øksenvåg, KS

astrid.oksenvag@ks.no


