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Forventninger fra innbyggere og næringsliv



• Digitaliseringsstrategi for 
kommunesektoren

• KommIT: Program for 
IKT-samordning i
kommunesektoren

• KS’ interessepolitiske
posisjoner på
digitaliseringsområdet

KS’ digitaliseringsarbeid





I gjennomsnittet oppnår kommunene under 40 % ut av
100 % mulige poeng på digitalisering innen plan, bygg
og geodata.

• Digitaliseringsgraden er generelt lavere innen plan, 
bygg og geodata, sammenlignet med helse /velferd
og skole/oppvekst.

• Området er preget av isolerte fagløsninger (silo) 
som ikke fungerer sammen og der man i liten grad 
gjenbruker informasjon underveis i
virksomhetsprosessen.

IKT-kostnads- og 

modenhetsanalyse �

Dagens tilstand innen digitalisering av plan, bygg og geodata samsvarer ikke 
med forventinger fra innbyggere og næringsliv 
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Visjon for brukerreise for innbyggere og næringsliv 



På vår stand viser vi en demonstrator av fremtidens digitale løsning for 
innbyggere og næringsliv



Visjon for brukerreise for saksbehandler
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Line Richardsen
Konstituert programleder

Lars Sverre Gjølme
Kompetanse
Skole og oppvekst
Informasjonssikkerhet

Rune Sandland
Arkitektur og
standardisering

Aleksander Øines
Kommunikasjon
Gevinstrealisering

428 kommuner

19 fylkeskommuner

+

Kommune og stat samordner seg for å oppnå digitalt førstevalg



PROSJEKT eByggesøknad PROSJEKT eByggesak
PROSJEKT eDialog og

Noark 5
PROSJEKT eKOSTRA

Løsning for å levere, 
følge og supplere

byggesøknad digitalt

Nytt støtteverktøy for å 
understøtte digital 

byggesaksbehandling 

Meldingsformidler og 
nytt grensesnitt for 

Noark5 kjerne 

Løsning for å rapportere til 
KOSTRA og motta 
styringsindikatorer

KS KommIT har i samarbeid med de statlige aktørene  etablert fire 
strategiske prosjekter for å nå målene
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Prosjektene tok utgangspunkt i brukerbehovene og jobbet med hele 
virksomhetsprosessen



«Jeg vil 

søke….»

«Din søknad er 

behandlet»«Jeg vil 

søke….»

«Din søknad er 

behandlet»

Felles integrasjonsplattform kommunal sektor - FIKS

Private 

registerkomponenter

Verdiøkte tjenester 
(datavask,,,)

DOK

Lover, forskrifter og veiledning

Nasjonale 

løsningskomponenter

SDP

Nasjonale

registerkomponenter

Lokale 

registerkomponenter

Andre digitale

løsninger

Lokale sak- og 

fagsystemer

Plandata, detaljerte
kartdata,,

Noark5

Vann, avløp, EL/Tele,,,

Møter felles standarder 
og krav

Møter felles standarder 
og krav

Leveransene fra prosjektene baseres på felles kommunal IKT-arkitektur

Løsningene må 
understøtte DIFIs og 

KommITs
arkitekturprinsipper 

og føringer med vekt 
på tjeneste-

orientering der 
komponenter tilbyr 

og konsumerer 
informasjon via 
standardiserte 

grensesnitt



Mottak av 
søknader 
– Altinn
og FIKS



Brukerhistorier, prosesskart og

informasjonsmodell

Konkurransegrunnlaget, 

kravspesifikasjon, kravtabell og 

standardavtaler
Fellesløsninger

KS SvarUt

Gebyrkalkulator

…

Prosjektene leverer fullstendig anskaffelsesgrunnlag, fellesløsninger, 
gevinstplaner og opplæringsmateriell til KS KommIT verktøykasse

Gevinstplaner

Informasjons- og opplærings-

materiell på KS Læring



Verktøykassen publiseres på KS Læring

https://kurs.kommit.no



PROSJEKT eByggesak

Nytt støtteverktøy for å 
understøtte digital 

byggesaksbehandling 

eByggesak piloteres i åtte kommuner

Pilotering

Utrulling

Forvaltning





Bilag 1
«Kundens kravspesifikasjon»

12.03.2015



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og 
styrings-

informasjon

I kravspesifikasjonen er det noen områder som har fått ekstra fokus



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

• Fokus på 
vesentlig 
informasjon

• Løsrevet fra 
arkivstruktur

• Milepæler og 
sjekklister

• Beslutnings-
støtte

Den nye arbeidsflaten skal være et bedre støtteverktøy for saksbehandler



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

SAK (nivå 1) Prosesser (nivå 2) Delprosesser (nivå 3)

Saksmappe Anmodning om forhåndskonferanse

Uten ansvarsrett (3 uker, 12 uker, disp)

Ett trinn (3 uker, 12 uker, disp)

Rammetillatelse (3 uker, 12 uker, disp)

Igangsettingstillatelse

Endring

Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest

Dokumentsjekk

Saksbehandling

Høring andre myndigheter

Sidemannskontroll

Lederkontroll og underskrift

Fakturering

Matrikkelføring

Standardiserte prosesser og milepæler for byggesaker er definert



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

Fra sak-/arkiv-
løsning i dag

• Dokumentorientert
• Journalposter
• Lav prosesstøtte

Til fagsystem for 
byggesaksbehandling

• Strukturert informasjon
• Orientert rundt søknad
• Beslutningsstøtte

Saksbehandling løsrives fra arkiv for å tilby bedre prosesstøtte



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

Løsningen skal innhente og gjenbruke informasjon for å øke effektivitet



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og 
styrings-

informasjon

Rapportering til KOSTRA –
skjema 20

Rapportering og innhenting av styringsinformasjon skal effektiviseres



PROSJEKT eByggesøknad PROSJEKT eByggesak
PROSJEKT eDialog og

Noark 5
PROSJEKT eKOSTRA

Løsning for å levere, 
følge og supplere 

byggesøknad digitalt

Nytt støtteverktøy for å 
understøtte digital 

byggesaksbehandling 

Meldingsformidler og 
nytt grensesnitt for 

Noark5 kjerne 

Løsning for å rapportere til 
KOSTRA og motta 
styringsindikatorer

Veien videre



KS KommIT

Tenke digitalt Gjennomføre lokaltJobbe nasjonalt

KommIT etter 2015



KommIT ble etablert for å styrke IKT-samordningen i
kommunesektoren, og bidra til samordning mellom stat og

kommune. 

Den viktigste oppgaven til KommIT er å levere løsninger og
verktøy til kommuner og fylkeskommuner som forenkler og
bidrar til å gjennomføre digitalisering av
tjenesteproduksjonen. 

Dette innebærer utvikling og forvaltning av IKT-arkitektur, 
felleskomponenter og styringsverktøy. KS SvarUT og KS 
Læring, Gevinstkokeboken og eByggeSak er eksempel på slike
løsninger og verktøy. 

Hvorfor KommIT?



En permanent organisering må bygge videre på det

KommIT som program er i ferd med å lykkes med:

• Å identifisere kommunenes behov, samordne, omgjøre til felles prosjekter. 

• Å bygge videre på den nettverkskulturen som KommIT har etablert

• Å samkjøre og sikre felles utvikling gjennom brukerfora

• Å lage konkrete verktøy, løsninger og «hjelp» til kommunene i deres hverdag.

• Å utvikle og dele løsninger på tvers av alle kommuner.

• Å drifte og forvalte felles standarder, komponenter og løsninger på en profesjonell, 
sikker, forutsigbar måte.

• Å være en effektiv leveranseenhet. Det skal lønne seg for kommunal sektor at ett
organ tar på seg en oppgave på vegne av alle.

• Å videreutvikle det gode samspillet med leverandørindustrien.

Våren 2015: Jakt på en god modell for framtiden



1. Utviklingsoppgaver for KommIT: Hva har KommIT så langt satt i verk, hva er resultatene 
av det, og hva er naturlige utviklingsoppgaver framover i lys av erfaringene? Dagens 
mandat for KommIT – bør det endres?

2. Driftsoppgaver: hva har KommIT så langt utviklet som det er behov for drift av, hva er 
erfaringene og hva er naturlige driftsoppgaver framover?

3. Forvaltning: hva forvalter KommIT i dag, hva er erfaringene og hva er det naturlig at 
forvaltes av hvem i framtiden?

Arbeidspakke 1-3 skal være enkle beskrivelser basert på tilgjengelig materiale. 
KS vil selv gjennomføre en evaluering av KommIT som program, så denne rapporten 
er ikke å betrakte som en evaluering.

Prosjektet skal levere  6 arbeidspakker:
Arbeidspakke 1-3



4. Hva slags organisering er mest hensiktsmessig, med tanke på de oppgavene som skal løses?

a) Kommersiell virksomhet versus ikke-kommersiell virksomhet.

b) Eierskap; Privatrettslig eid, offentlig eid, KS-eid selskap eller organisert som en del av en avdeling i
KS? Det må her gjøres vurderinger opp mot evalueringen av og framtidig organisering av Difi. KS’ 
konsernmodell med datterselskapene KS Konsulent, Kommuneforlaget og KS Agenda må vurderes.

c) Kan det i en slik modell skilles mellom en utviklingsenhet og en drifts- og forvaltningsenhet? 
Vurdering av en bestiller-utførermodell.

d) Formaliserte IKT-samarbeid og deres potensielle pådriverrolle må diskuteres. I tillegg vurderes K10 
(de største kommunene), fylkeskommunalt IKT Forum med fler. Kan det være en aktuell oppgave
for fylkeskommunen eller et framtidig regionalt nivå?

5. Juridiske forhold i de ulike organisasjonsmodellene, særlig med tanke på muligheten for å etablere
innkjøpssamarbeid, jfr. NDLA-saken i ESA.

Prosjektet skal levere  6 arbeidspakker:
Arbeidspakke 4-5



6. Finansiering: Hvordan finansiere en permanent virksomhet slik at behovet for forutsigbare 
rammebetingelser ivaretas? Dagens program finansieres ved kommunal innbetaling, basert 
på frivillighet, samt søknad til KMD og andre statlige etater. Det må vurderes:

a) Separat medlemskontingent lignende dagens
b) Økning av KS-kontingenten i en periode øremerket digitalisering (krever vedtak på KS’ 

Landsting 2016)
c) Ulike modeller for brukerbetaling
d) Statlige bevilgninger basert på prosjektsøknader
e) Trekk av statsbudsjettets kommuneramme i en periode, f. eks. i sammenheng med 

kommunereformen.
f) Andre modeller kan også utredes, og en kombinasjon av disse kan være aktuelt.

Arbeidspakkene 4-6 er hovedleveransen. KS ber om at minimum to alternativer til 
organisering, eierskap og finansiering presenteres, med en anbefaling fra konsulenten.

Prosjektet skal levere  6 arbeidspakker:
Arbeidspakke 6



15. april 2015

• Frist for å sende innspill

• Innspill sendes til Gjermund 
Laneseth gla@a-2.as, med kopi 
til kommit@ks.no

Fremdriftsplan

junifebruar april maimars

Februar 2015

• Utredningen er påbegynt

• Oppdraget uføres av A-2 i tett dialog med 
KS, statlige aktører og kommunene

15. mai 2015

• Rapporten 
ferdigstilles

22. juni 2015

• KS Hovedstyre 
behandler saken



Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv

http://www.ks.no/kommune2020 


