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Digital tjenesteplattform  



Tjenesteplattform Bergen kommune 
Innbyggere, næringsliv og ansatte 



250.000 
flere enn 
1.kvartal 

2018 



425 
Tjeneste-

beskrivelser 



15 
Mest brukte 

tjenester 



200 
Digitale 
skjema 



60.000 
flere enn 
1.kvartal  

2018 



1.850 
mottatte 

dokumenter 
SvarInn  



827 
Enhets- 

sider 



6661 
Artikler 
i 2018 

555 artikler per måned/ 
128 per uke 



180.00 
Pålogginger 

minside 
2018 



700 
Ansatt- 
hjelper 



o 6.000 brukere per januar 2019 
o Saksbehandling – enkel og avansert 
o Arbeidsflyt og elektronisk godkjenning 
o Muligheter for automatisering 
o Offentlig journal inkl. digital innsynsløsning 
o Politisk saksbehandling 
o Arkiv og historisk arkiv 
o Arkiv- og informasjonsstruktur 
o Skjemaintegrasjon 
o 32 systemintegrasjoner 
o Utvides med eByggesak høsten 2019 



RPA – Robotic Process Automation 



12 prosesser i produksjon hos ulike enheter* 

Prosesser i produksjon 

2017 

2018 

2019 182 000** 
Saker behandlet 

Scan til svar ut 

Digital sykmelding 

Meldingsfordeling Opprette eiendommer i 

KomTek 

Leverandør-

registrering 

Kontroll sykepenger 

Ekspeder 

dokumenter 

Eierskiftefaktura 

Fordel 

innsynsbegjæring 

4 prosesser fordelt på 

Bergen og Stord kommune 

1 100+ 

110 000 

2 400 
73 000 1 200 

53 000 
1 900 1 800 4 000 

Saker pr år 

*2 av prosessene produksjonsettes i mai 

**  Per 07.05.2019 

 



Datadrevet offentlig forvaltning 
Første Usercase i Datasjø – Bergen kommune 

V&A-data Badetemperaturer 

Mobilitetsdata Eiendom- og byggdata Helsedata 



Bergen Kommune ønsker å samle data slik at denne dataen kan 
anvendes bedre internt og ekstern. 
 

1. Tilby åpne data 
Det oppleves en økende forventning i samfunnet etter tilgang på offentlige data. I 

tillegg til dette har tilgjengeliggjøring av data et kommersielt motiv ved at data kan 

bidra til styrking av kommunens økonomi som igjen kan føre til flere arbeidsplasser 

og større handlefrihet. 

 

2. Innovasjon på tvers av byrådsavdelinger 
Når data er isolert i den enheten de tilhører reduserer dette muligheten til å utvikle 

ny funksjonalitet eller løsninger. Det er politisk ønskelig å åpne for ekstern 

innovasjon av kommunale tjenester som kommer innbyggeren til gode.  

 

3. Innsikt og beslutningsstøtte 
Bergen Kommune har begrenset tilgang til gode rapporteringsverktøy. Ettersom 

tilgjengelig data stort sett er isolert per system, gjøres det manuelle jobber for å 

lage en helhetlig rapportering.  

Kommunene må tilgjengeliggjøre data i større grad, samt ta i bruk data for å 
drive innovasjon og forbedring av kommunens tjenestetilbud 







Tjenesteplattform Bergen kommune 
Innbyggere, næringsliv og ansatte 





Nasjonal styring, finansiering og prioritering  
- kommunale fellesløsninger 





Samordnet regional digitalisering 

Gevinster ved innføring av Digital søknad om sosialstøtte 

Erfaringer etter 4 måneder drift av løsningen i Askøy kommune: 
 52,9% av alle søknader i september var digitale 

 
 Økt tilgjengelighet for brukere 

• Søknader mottas også kveld og helg 

 
 Redusert saksbehandlingstid for «enkle» søknader Bruker sender inn manglende dokumentasjon under 

telefonsamtale 
• Mindre behov for purring og ettersending av dokumentasjon via ordinær post 

 

 Redusert tidsforbruk ifm dokumentbehandling og skanning av søknader og vedlegg 
• Fra 4 timer per dag til 2,5 timer (reduksjon 37,5%) 
• Mottar digitale søknader med analoge vedlegg som følge av enkelte brukeres begrensede tekniske 

kompetanse 
 

 Flere ungdommer søker sosialhjelp 
• Gir mulighet til å komme i posisjon overfor ungdommer man tidligere ikke visste om  
• Økt sannsynlighet for å snu disse over i skole og utdannelse 

 



Felles målbilder – veikart.. 





Tjenesteplattform  - DigiHordaland? 
Innbyggere, næringsliv og ansatte 



Nasjonal styring, finansiering og prioritering  
- kommunale fellesløsninger 






