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12K
12K er et kommunesamarbeid mellom tolv Vestfold-
kommuner:

Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, 
Nøtterøy, Lardal, Larvik, Re
Sandefjord, Stokke, Tjøme,  Tønsberg

Samarbeid om utviklingsprosjekter, for liste over alle 
prosjekter se: www.12k.no
Høgskolen deltar i flere av 12K’s prosjekter.

http://www.12k.no/


Ytre faktorer
Noen faktorer som påvirker kommunene:

e-Norge 2009
e-kommune 2009
Lover, forskrifter, retningslinjer
Innbyggernes krav til forvaltning og politikere



eKommune 2009 – det digitale spranget
Som oppfølging av eNorge 2009  laget Kommunenes 
Sentralforbund høsten 2005 planen eKommune 2009 
– det digitale spranget, en utdyping og konkretisering 
av hvordan kommunene skal bidra til å realisere målene i 
eNorge 2009.  

Denne planen inneholder 38 konkrete målformuleringer 
fordelt på 5 områder hvor IKT og lokaldemokratiet
er et slikt område



Synliggjøring av politiske prosesser
Målformuleringer knyttet til e-demokrati

I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha 
informasjon som beskriver prosessene til framtidige politiske saker 
og fortløpende synliggjøre vedtak på Internett (innsyn).
I løpet av 2007 skal alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 
kunne nås via e-post.
I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sørget for overføring av 
møter i kommunestyret på Internett via lyd/video.



Deltakelse og påvirkning
Målformuleringer knyttet til e-demokrati
• I løpet av 2009 skal alle kommuner ha etablert 
elektroniske kanaler for dialog mellom inn-byggerne, 
kommunen og de folkevalgte for å bidra til økt deltakelse i 
politiske beslutningsprosesser.

Larvik kommune har eksperimentert med en rekke nye kanaler, 
f.eks. elektroniske høringer og elektroniske innbyggerpaneler. 
11 av 12K-kommunene deltar i pågående forsøk med elektronisk 
innbyggerinitiativ.
Blogg-prosjektet (som presenteres senere) var et konkret forsøk 
for å en elektronisk kanal mellom politikere og folkevalgte i fem 
kommuner.



Elektroniske valg og spørreundersøkelser
Innen 2009 skal det være gjennomført planmessige forsøk 
med elektroniske valg, og elektroniske spørre-
undersøkelser i et utvalg kommuner.
Flere av kommunene har erfaring med elektroniske 
spørreundersøkelselser.  
Dette ble blant annet benyttet til en brukertilfredshets-
undersøkelse som del av forarbeidet til ”Digital 
Plandialog” som presenteres senere.



Dialog i et demokratisk perspektiv
Elektroniske brukerundersøkelser
Elektroniske høringer
Diskusjonsfora
Elektronisk innbyggerinitiativ
Elektroniske innbyggerpaneler

Ikke bare for medinnflytelse og informasjon, men også for 
å utnytte kompetanse.



IKT og politiske beslutninger

Lokal implementasjon 
av sentrale beslutn.

Sak reises av politikere 
eller innbyggere

Beslutninger må 
revideres

Pol. dagsorden Valg av alternativer

Implementering

Evaluering

brukerundersøkelser

e-initiativ
diskusjonsfora

nettmøter

e-høringer
e-borgerpaneler

e-avstemminger

e-ombudsman

IVERKSETTELSE



Nivåer av deltagelse (OECD)



Hva vi konkret jobber med..
Noen 12K-prosjekter:

Portalprosjektet
Transparens i kommunene

Elektronisk innbyggerinitiativ
Kommunestyrer på nett
Digital plandialog
Valgprosjektet



Portalprosjektet
Felles bo-, arbeids- og utdanningsmarked
Behov for felles informasjonsstruktur
Se:

Re kommune www.re.kommune.no
Larvik kommune www.larvik.kommune.no
Tønsberg kommune www.tonsberg.kommune.no

http://www.re.kommune.no/
http://www.larvik.kommune.no/
http://www.tonsberg.kommune.no/


Transparens
Dokumenter (saksdokumenter, postjournaler)
Benchmarking/statistikk (KOSTRA, brukerundersøkelser)
Møter (referater, webcasts, stemmegiving)
Mulighet til å be om informasjon
Beslutningstagere (agenda)

HVE gjennomførte kartlegging i kommunene.
Resultatene er benyttet i portalprosjektet
Har gitt økt bevissthet om hva transparens er.



Overføring av kommunestyremøter
Praktisk samarbeid høgskole/kommuner
Krav: Minimal ressursbruk!
Søking på tvers av kommunegrenser!

Tønsberg
Andebu
Nøtterøy
Sandefjord
Re
Stokke

Startet som studentprosjekt, videreført som en
kommersiell løsning av bedriften eXss (http://www.exss.no)
Selve løsningen finner du på http://12kweb.exss.no

http://www.exss.no/
http://12kweb.exss.no/


Overføring av kommunestyremøter



Overføring av kommunestyremøter



Overføring av kommunestyremøter



Videre innslag
Kåre Conradsen vil fortelle om Digital Plandialog
Elisabet Lassen vil presentere blogg-prosjektet
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