
 

1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 

2. Den effektive og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og 
næringsliv 

Effektiv  Kommune 
Glade innbyggere 
Godt Næringsliv 



KommIT 

• Alt handler om tall … og mennesker 

 

• 6 Regler for å nå Det Digitale Førstevalg 

 

• 7  Prioriteringer 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Kommuneopplegget i 2014 

Mrd kr 

Frie inntekter 5,2 

    kommunene 
               

4,3 

    fylkeskommunene  
               

0,9 

Tiltak finansiert over 
rammetilskuddet  

1,0 

Øremerkede 
overføringer 

1,2 

Gebyrinntekter 0,3 

Samlede inntekter 7,7 



KommIT 

Digitalisering 

Positive signaler for kommunesektoren: 

 

• Regjeringen støtter KS med inntil 10 mill. kroner til Program for samordning 
av IKT-utvikling i kommunesektoren (KommIT).  

 

• Regjeringen vil utrede behovet for koordinert innsats for at 
utdanningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter skal få dekket sine 
behov for avansert IKT-kompetanse. 

– Dette har KS påpekt behov for lenge 

 

• Altinn er en felles teknisk plattform for offentlige digitale tjenester og en 
nettportal for næringslivet. Regjeringen viderefører satsingen på Altinn 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

KS KommITs sekretariat 

         Leder 

Kirsti Kierulf 

         Informasjon 

          Aleksander Øines 

             Arkitektur 

               Rune Sandland 

Sikkerhet 

Kunnskap 

                 Lars Sverre Gjølme 

      Bygg og Teknikk 

           Michael Pande Rolfsen 

Helse 

Skole og 
Oppvekst 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

• Alt handler om tall … og mennesker 

 

• 6 Regler for å nå Det Digitale Førstevalg 

 

• 7  Prioriteringer 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Regjeringen og kommunesektoren hver sin digitale strategi 

Nasjonalt Sikkerhets Arbeid: NSM/Datatilsynet/Normen m.fl 

1.En felles arkitektur 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Nasjonalt Sikkerhets Arbeid: NSM/Datatilsynet/Normen m.fl 

8 

 Folkeregistre 
Enhetsregistre 
Matrikkelen 

Altinn 
ID-Porten 

Programvare løsninger 
ERP 
Økonomi 
Lønn og HR  

 2. Nasjonale felles komponenter 



KommIT 

3. Brukere i sentrum 

Brukeren 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

4. Komponenter integrerer og forvalter 

Brev 

SvarUt 

Sak/Arkiv 
Acos/ESA/ePhorte/P360 

Fag-system Scannet PDF 

Postkasse/
arkiv 

Postkasse/
arkiv 

Sikke Post 
Formidler 

http://www.e-boks.no/default.aspx
http://www.gerdmans.no/shop/product/M46792/Postkasse.html;jsessionid=8ACF4B81A9BD171920C4F43C039F8726.as02?article=978098&article=978099&article=978100&article=978101


KommIT 

5. Felles modeller for felleskapet 



KommIT 

Interessepolitisk 
strategi 

KommIT 
Handlingsplan 

6. Verktøy kasse 

SØK FILTER FILTER 

kommIT.no Meny 1  Meny 2  Meny 3 

Logg inn 

Når kunnskap 
møter handling  
blir det  
kompetanse 



KommIT 

• Alt handler om tall … og mennesker 

 

• 6 Regler for å nå Det Digitale Førstevalg 

 

• 7  Prioriteringer 

 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

1. Digitalisering er en lederoppgave 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 



KommIT 

2. Gevinstrealisering 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Gevinstkokebok 

1. Konsept 2. Planlegge  3. Gjennomføre 4. Overlevere 5. Realisere 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Kostnader og innvesteringer i Kommunen 



KommIT 

Foreløpige funn 

1. Data er vanskelig tilgjengelig, KOSTRA- rapport 25 kan ikke brukes, vi har derfor bedt om å få 
en revidert versjon som vi håper vil være tilgjengelig for 2014 rapportering 

2. Data kostnadsføres ikke entydig, vi mangler styrings informasjon til å sette retning og fart 
3. IKT- er ikke definert som et strategisk virkemiddel i endring og effektivisering av kommunen, 

er sjelden en lederoppgave 
4. Uharmoniserte IKT-strategier i IKT-samarbeid drar kostnadene opp 
5. Størrelse teller – big is beatiful 
6. Regioner som samle-begrep har utfordring, fordi også like barn leker best 

 



KommIT 

3. Kunnskap som deles 

MÅLBILDE = 
DIGITALISERINGS- 

STRATEGI 
 

NÅ- 
SITUASJON 

Informasjons- 
sikkerhet 

Digital 
Læringsarena 

Fysisk 
Læringsarena 

K1 
HSØ NHN 

K2 
NORSIS 

Brukerstøtte- 
verktøy 

K3 
Microsoft 

Junglemap 

PLATTFORM 

INNHOLD 

HYPOTESE: vi samler innhold,  
tilrettelegger for deling og 
etablerer digitale markedsplasser 
for læring for å oppnå en raskere,  
smartere og bedre kompetanse- 
heving enn vi får til i dag    

eKommune 

KS Agenda 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

www.kommit.no | møteplass for det operasjonelle 
digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren  

LMS 
Kunnskap & 
læring  

Ressurser & 
verktøy 

Prosjekter & 
utvikling 

Informasjon & 
nyheter 

SØK FILTER FILTER 

kommIT.no Meny 1  Meny 2  Meny 3 

• www.kommit.no som markedsplass for kommIT 
• Åpen del for alle – pålogging for større tjeneste tilfang 
• Kompetanse lanseres som tjenestetilbud fra dag 1 

 

Logg inn 

FOKUSOMRÅDER: 
Tilgang til våre 
kunnskapsobjekter 
skjer via portalen, 
og vil kunne bli 
tilrettelagt for den 
enkelte gjennom 
pålogging. 



KommIT 

Arkitekturleveranser 

4. Arkitektur 



KommIT 

Undersøkelse 

Utredning 

Behandling 

Rehabilitering 

Forebygging 

Helsenorge.no skal bidra til å redusere 

helsetjenestens  kompleksitet på Internett 

? 

ENKELT – HELHETLIG – TILGJENGELIG 

23 

5. Helse og Omsorg 



KommIT 

Matrikkel 

KOSTRA 

Sak/arkiv 

ID-
porten 

SvarUt 

Gebyr-
kalkulator 

SvarInn 

Betalings-
løsning 

Se min 
eiendom, 

kart, plan,, 

BIM  

6. ByggLett som Veikart for KommIT  

ByggLett 
- garasje og  

uthus 

Fra DiBK: 
ByggLett er primært et 
prosjekt for å piloterer 
hvordan nytt regelverk 
skal samspille med 
teknologi. Erfaringene 
vil gi input til nye 
løsninger 

KommIT 
fokus 

Leverandørlø
sninger 

Felles 
Databas

er 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Søknadsmottak i dag 

Kommersielle løsninger 

Bygge-søknader 

GI-standarden 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

Søknadsmottak slik vi vil ha det 

Sentralt 
mottak 

Bygge-søknader 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

KOSTRA 

http://www.orkideportalen.no/


KommIT 

7. Skole og Oppvekst 

Tillitsbyggende Åpen Systematisk 

Kunnskapsbasert
  

Resultat- og 
læringsrelatert 

Kapasitetsbyggende 

Forventningsbasert  

KommIT skal støtte våre 
medlemmers skole og 
oppvekst strategi og bidra 
til bedre gjennomføring 
og økt kvalitet 



KommIT 

Skole og Oppvekst 

1. Melde inn aktiviteter til det Interesse 
politisk arbeid i KS for å endre 
rammebetingelser for digitalisering 

2. Følge opp og gjennomføre det gode 
samarbeidet med Nasjonalt senter for Ikt i 
Utdanning 

3. Ha god dialog og et leverandørforum med 
leverandører til oppvekst og utdannelses 
sektoren for å sikre arkitektur og standard 
implementering 

4. Sette opp en prioritert liste over utvikling 
og forvaltningsoppgaver av digitale 
løsninger for sektoren som er av nasjonal 
karakter, innstiller til programstyret og ta 
ansvar for gjennomføring 

• 5 Prioriteringer på listen:  

1. Mappa mi - Sør-Trøndelag  

2. Lære-midler -Sør Trøndelag 

3. Identitet, pålogging, IdPorten: 
Interessenter: IKT-Agder 

4. Data-overføring/standarder – 
Asker  

5. Dialog/melding – Sør Trøndelag 



KommIT 

KommIT 

Mission: Enhance the capacity and delivering capability to 
the local digital program by sharing solutions and experts by 

the members.  

 

ePoLaRIS 

http://www.orkideportalen.no/
http://www.orkideportalen.no/
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Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått 

Ja, for nå skal vi bli digitale  

De som bor i kommunen skal se 

De skal få sin kommune i tale 

De skal få elektronisk beskjed 

 


