
Hvordan lykkes med økt gjennomføringskraft i 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor? 
- og hvilken rolle kan KS ha i Vikens 
digitaliseringsarbeid? 



Omgivelsene rundt oss er i «dramatisk» endring som følge av innovasjon og 
globalisert teknologiutvikling.   

 
Det påvirker også myndighetenes, innbyggernes og næringslivets 

forventninger til kommunesektoren, og KS.  
Hvordan rigger vi oss for å håndtere det? 

 



Foto: Oslo kommune / Sturlason 

   Sammen er vi sterke 



Det har skjedd en del siden 2014….. 

• KommIT-rådet etablert med arbeidsutvalg 
(digitaliseringsutvalget), deretter 
underliggende utvalg for arkitektur og 
informasjonssikkerhet 

• Fra 3 fast ansatte i digitaliseringsavdelingen i 
2015 til styrket satsing fra 2017&2018 

• Økt interesse for samarbeid fra statens side 

• Økende bruk av eksisterende felles løsninger 
som SvarUt, KS Læring og eByggesak og 
omkring 50 felles prosjektinitiativ.  

• Hva nå? 



• Kompetanse og kapasitet 

• Manglende bredbånd (fast og mobilt) 

• «Arvesynd» - fragmentert systemlandskap 

• Fragmentert etterspørselsside  
dårligere løsninger i markedet 

• Sektorisert stat og delvis sektoriserte 
kommuner 

Hva er egentlig utfordringen? 





   Samstyring med staten 



IKT-styring og medfinansiering 
for digitaliseringsprosjekter 

KommIT og Digifin  
Fellesprosjekter kommunal sektor 

Innovasjonspartnerskap 

Skjønnsmidler 

FoU – prosjekter og tilskudd 

Øvrige nasjonale prosjekter/samarbeid 

Finansieringskilder og Styringsmodell 

Unni Elisabeth Skaar (Sarpsborg) 
Erik Kjeldstadli (Bærum) 

Karl Fredrik Lund (Drammen) 
Harald  Hjelde (Bærum) 



DigiFin 93% av 
innbyggerne 

 
78% av 

kommunene 
 

72% av 
fylkeskommunene 
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Nye løsninger finansiert med DigiFin 

• DigiSos – søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no 

• DigiHelse – kalender og kontakt med hjemmetjenesten på helsenorge.no 

• MinSide – funksjonalitet i FIKS for minside-tjenester 



Tatt i bruk felles løsninger (Viken) 
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Det pågår mange nasjonale prosjektinitiativ …. smakebiter fra eHelse-
porteføljen 

• En innbygger- en journal:  
Nasjonal helhetlig samhandling  
og felles kommunal journal - AKSON 

• Felles «grunnmur» 
• Velferdsteknologisk knutepunkt 
• Velferdsteknologi-programmet 
• Legemiddel-området  
• Helse-terminologi 
• Digitale innbyggertjenester  

på helsenorge.no – DigiHelse 
• +++ 
 
 

 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitale-helse--og-omsorgstjenester-digihelse/


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 

• Felles samhandlingsplattform/infrastruktur 
for læremidler 

• Læringsanalyse 

• Deling av data / åpne data…. 

• …… 

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/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/


   Regionale bølgekrafteverk 





Klyngestrukturer + 
samstyring (KomIT++) = 
slagkraft i et samlet rike 



Forskning, innovasjon og digitalisering 
Organisasjonsstruktur fra 1.5.2019 

 

Områdedirektør 

Innsikt og innovasjon Kvalitetsutvikling 
Utbredelse og  

endring 
Strategisk IKT og 

digitalisering 
Digitale 

Fellestjenester 

Områdestøtte 
Partnerskap for 

innovasjon 

Astrid Øksenvåg Asbjørn Finstad (13.05) Marie Axelsen tiltrer 
i august.  

Silje Anine Bell tiltrer  
3. juni 

Programdirektør  
under rekruttering 

Utyst.  



KS og klyngestrukturer 

Videreutvikle • Øke gjennomføringsevne 
og bredding i nasjonale 
løsninger 

• Få innspill regionalt inn i 
det nasjonale arbeidet 

• Nasjonal utvikling – 
spredning regionalt 

• Sikre nasjonal arkitektur 
og tilby nasjonale 
felleskomponenter 

• - og fortsette 
lokal/regional innovasjon 
og tjenesteutvikling 
 


