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Hvorfor digitalisering?



Hvordan hadde Bergen 
kommune sett ut om vi 

hadde startet etableringen 
i dag?

…og kan nye innovative 
løsninger bidra til å 
«bryte ned» etablerte 

strukturer?



«Norge må sette 
digitaliseringen som øverste 
prioritet. Foran arbeid, foran 
helse, foran klima, foran skole. 
Fordi vi som nasjon vil ikke 
klare å nå målene vi har satt 
oss innenfor disse politiske 
kjerneområdene, hvis de faller 
utenfor rammen av den 
digitale framtiden. Politikken 
vil rett og slett ikke virke»



Digitalisering Bergen kommune –

Nasjonal og regional infrastruktur -felleskomponenter

Tjenesteplattform Bergen kommune

Innbygger/næringsliv/organisasjoner





BkInnov@sjon
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BRUKERREISER –
TJENESTEDESIGN
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1
En brukerrettet 

og effektiv 

offentlig 

forvaltning

2
Verdiskaping og 

deltakelse for 

alle



Regjeringens ambisjon

Felles byggeklosser Ekstern informasjonsutveksling



Folkeregisteret Enhetsregisteret Matrikkelen Kontakt- og 

reservasjonsregisteret

Digital postkasse ID-porten Altinn

??

Digital samhandling offentlig sektor

Innbygger/næringsliv/organisasjoner
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FIKS SvarUt-tjenesten

SvarUt-tjenesten benytter følgende nasjonale komponenter
• ID-porten (Difi)
• Altinn (Brønnøysundregistrene)
• Digital postkasse til innbyggere (Difi)
• Kontakt- og reservasjonsregisteret (Difi)
• Oppslag for digital adresse

• Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)
• Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Sak/Arkiv
Fagsystem

eDialog

Manuell 
forsendels

SvarUt

Mottaks 
service

(SvarInn)

Utskrift

Difi-SDP

Sak/
Arkiv

Altinn

Avsender Mottaker

SMS



Ditt NAV – FIKS – Sosialsystem

Prosjekt DIGISOS17



Meldinger mellom 

innbyggere og tjeneste

Varsler om gjennomførte 

besøk 

1

3

Se avtalte og gjennomførte 

besøk med tilhørende 

informasjon – og avbestille

2

System2 Hn.no



() 






Vise utførte besøk

leveres ikke?










Vise utførte besøk

leveres ikke?

()

System1 System3

Digitale helsetjenester i kommunesektoren 
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Side 19

Spesialist-

helsetjenesten

Kommunal 

helse- og 

omsorgs-

tjeneste

Midt

Helse-

Plattformen

Nord Vest Sør-Øst

Felles løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester

Regjeringen har gitt sin tilslutning til hovedanbefalingen i «Én innbygger –
én journal» og besluttet at programmet Helseplattformen i Midt-Norge skal 
være et regionalt utprøvingsprogram



Side 20



Side 21



Hva betyr dette for den enkelte kommune

Strategien kan omhandle: 

• Tjenesteplattform(er)

• Meldingsformidler(e)

• FINT-prosjektets felleskomponenter

• Tjenester i Altinn

• Registertilganger

• Nasjonale felleskomponenter

• Sektorielle fellesløsninger

• Digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte barnevern
Digisos

• Innbyggertjenester Helse og omsorg

• Velferdsteknologi

• Bruk av helsenettet

• Håndtering av «tingenes Internett» (Internet of things), «stordata (Big data) mm.

Felles integrasjons- og tjenesteplattform kommunal sektor (FIKS)

eDialog SvarUt Innsending Fellestjenester



Styrings og finansieringsmodell for samordning av 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor 
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Regionale muligheter - utgangspunkt



Regional 

tjenesteportal
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fylkeskommune
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Felles integrasjons- og tjenesteplattform kommunal sektor (FIKS)

Leverandører

eDialog SvarUt Innsending

Innbygger/næringsliv/organisasjoner

Min side

Tjenestebeskrivelser LOS

Lokalt 

datarom 

Fagsystemer

Offentlige 

felleskomponenter

Nettside 

kommune X

Fellestjenester

Brukerreiser

Tjenestedesign
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Tjenesteplattform Bergen kommune

Portal Intranett
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Innbyggere Næringsliv

Offentlige 

ansatte

Prosesser

offentlig enhet

IT-systemer

offentlig enhet



Hvorfor robotteknologi?

Frigjøre arbeidskapasitet 

Effektivisere arbeidsprosesser

Forbedre kvalitet i datasystemer/prosesser

Bidra til å oppnå mål om digitalisering





Digitalisere utsending

25% 75% 100%



NRK Hordaland, 2.desember 2016



2,5 timer per søker

x 2.500 søkere i året

= 6.250 timer i året



Flytt saksbehandling til bruker!

1a
Varsel om 

kontoendring 

fra SOFIE

1b
Elektronisk 

varsel via 

SvarUt

1c
Mottak av 

SMS varsel 

med lenke

2
Logger på 

skjema med 

ID-porten

3
Fyller ut 

skjema og 

sender inn

4
Skjema lagres 

og digital 

medarbeider 

leser

5
Digital 

medarbeider 

oppdaterer 

SOFIE

Jan 15 – nov 16: 4200 endringer

1
Bruker ønsker 

selv å endre 

kontonr.



Robotteknologi passer fint inn som del av en nasjonal infrastruktur
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Søk, gjenfinning 

og innsyn

Fagsystemer

eDialog og  

eSkjema

Saksbehandling 
og arbeidsflyt 

Samhandling 

offentlig sektor

Arkiv- og 

informasjonsstruktur

IoT/WoT
(Internet of Things/

Web of Things)







Porteføljestyring og BkProsjekt

Program Digitalt førstevalg

Innovasjonssenter: BkInnov@sjon



#innovasjonsbyen


