
Nasjonale digitaliseringsprosjekter

– hva skjer og hvordan nyttiggjøre seg dem?



Vi er blant de mest digitale i Europa



OECD: Siloer står i veien

• Utfordring: Utbredt silotenking og 
desentralisert styring

• Anbefaling: Styrk samarbeidet med 
kommunal sektor
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Hva gjør KS?



Digitaliseringsstrategien

• Visjon: «Gode og tilgjengelige 
digitale tjenester styrker dialogen 
med innbyggere og næringsliv og 
gir gode lokalsamfunn»

• Setter overordnete mål

• Finnes på www.ks.no/digi

http://www.ks.no/digi


Fem satsingsområder

1. Brukeren i sentrum

2. Digitalisering er en driver for innovasjon 
og økt produktivitet

3. Styrket digital kompetanse og deltakelse

4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor

5. Informasjonssikkerhet, personvern 
og dokumentforvaltning



Vi bør samarbeide enda mer

• I mange tilfeller er vi tjent med å utvikle løsninger sammen

• Vi kan da utnytte hverandres styrker

• Og dele på kostnadene for utvikling, drift og forvaltning
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SvarUt - kost/nytte

Generelle kostnadselementer: Merknader

Kostnad per årsverk, inkl. sosiale omkostninger (kr): 550 000                   

Antall timer per årsverk: 1 294                        

Antall forsendelser per år: 1 967 275                

Andel mottakere via SDP 28 % 6

Andel mottakere via Altinn 23 % 6

Andel mottakere via SvarInn 1 % 6

Andel mottakere via brevpost 48 % 6

Kostnadselementer forbundet med utskrift, konvoluttering, frankering, m.m: Uten SvarUt Med SvarUt Merknader

Tid for utskrift konvoluttering, frankering, m.m per forsendelse (minutter): 5 0.00 2

Kostnader for papir, konvolutter, m.m per forsendelse (kr): 1.00 3.25 3,4

Gjennomsnittelig porto per forsendelse (kr): 16.24 6.09 5,6

Kostnader per forsendelse sendt som brevpost: Uten SvarUt Med SvarUt Besparelse

Lønn: 35.42                        -                            35.42                        

Produksjonskonstnader: 1.00                          3.25                          -2.25                        

Porto: 16.24                        6.09                          10.15                        

Totalt per forsendelse 52.66                        9.34                          43.32                        

Kostnader per forsendelse sendt i digitale kanaler

Altinn 1.50                          9

SDP 1.69                          8

SvarInn 1.50                          9

Uten SvarUt Med SvarUt Besparelse

Totalt per år: 103 596 478.52     19 970 300.34        83 626 178.18        

43 kr billigere enn papir pr forsendelse?



Behov for nye virkemidler





84 % av befolkningen



Felles prosjekter



Kontakt med hjemmetjenesten

• sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

• se avtaler om hjemmebesøk

• få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post



Integrert med fagsystemene



Hvordan komme i gang?

• Gå til KS’ nettsider:
– http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/

digitale-helse--og-omsorgstjenester-
digihelse/hvordan-komme-i-gang/

• Her finnes kontaktinformasjon og annet 
nyttig materiale som kan gjenbrukes

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


Digital søknad om økomonisk sosialhjelp

• Tilgjengelig på nav.no

• Ferdig med søknadsskjema, gjenstår bl.a. å lage innsynsløsningen



Erfaringer så langt fra DigiSos

• 15 000 søknader om sosialhjelp

• 50 % utenfor ordinær kontortid

• 73 % andel digitalt ved et kontor i Bergen

• 40-50 % andel ved enkelte kontorer i Oslo

• Større rom for planlagte møter og frigjør 
tid til oppfølgingen



Hvordan komme i gang?

• Håndbok for innføring av søknaden: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/forberedelser-for-nye-
kommuner-digital-s%C3%B8knad

• Mer om prosjektet: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/forberedelser-for-nye-kommuner-digital-s%C3%B8knad
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos


MinSide

For å komme i gang, send e-post til: svarut@ks.no



FIKS



Prosjektideer

• Innbyggertjenester innen barnevern

• Orden i eget hus (informasjonsforvaltning)

• Felleskommunalt grensesnitt med Folkeregisteret

• Velferdsteknologisk knutepunkt

• Infrastruktur for valg og bruk av digitale læringsmidler

• Læringsanalyse

• DigiHelsestasjon (se avtaler og mulighet for dialog med helsestasjon)




