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< 5,000 innbyggereGRUPPE 1
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Deltakerne er fordelt i fem sammenlignbare grupper basert på antall 
innbyggere i kommunene

5,000 – 15,000 innbyggereGRUPPE 2
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VIKTIGSTE FUNN

• Digitaliseringsgraden er generelt lavere for 
alle kommunene innen plan, bygg og 

geodata, sammenlignet med helse /velferd og 
skole/oppvekst.

Digitaliseringsgraden er lavere innen plan/bygg/geodata enn andre 
sektorer
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IKT-KOSTNAD PR. INNBYGGER VS. DIGITALISERINGSGRAD OG BRUKEREDSHET
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VIKTIGSTE FUNN

Den minste kommunen, har de høyeste lisenskostnadene, og den største 
de laveste for fagsystemer innen plan/bygg/geodata

LISENSKOSTNADER PLAN, BYGG OG GEODATA, KR. PR. INNBYGGER

Notat: Lisenskostnadene er beregnet ut fra kommunenes 
egen rapportering. Bare kommuner som har rapportert 
lisenskostnader er med i oversikten. Beløpet er oppgitt i 
hele kroner. Lisenskostnadene er beregnet ut fra 
totalkostnaden for kommunene til leverandørene 
GISLINE, ISY WinMap og KOMTEK.

• Skien kommune, den største kommunen, har de 
laveste lisenskostnadene for fagsystemer innen plan-, 
bygg og geodata sammenlignet med andre kommuner 
som har rapportert lisenskostnader. Kommunen 
benytter GISLINE, ISY WINMAP og KOMTEK som 
leverandør av fagsystemer innen plan, bygg og 
geodata.

• Rollag kommune , den minste kommunen har de 
høyeste kostnadene ved fagsystemer for plan, bygg og 
geodata. Systemene i kommunen håndteres lokalt til 
et fåtall brukere i kommunen. 

• Både Skien kommune og Rollag kommune benytter 
GISLINE, ISY WINMAP og KOMTEK som leverandører 
av fagsystemer innen plan, bygg og geodata.

• Lisenskostnadene forfagsystemer innen plan, bygg og 
geodata avtar med økt kommunestørrelse. 
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Digitaliseringsarbeidet tar utgangspunkt i hele forretningsprosessen…



Felles informasjons-
modell

class Byggesak

Tiltak

+ bruk: Formål

+ bygningsnummer: long [0..1]

+ type: T il takstype [1..*]

+ bebyggelse: Bebyggelse

+ plassering: PlasseringKonflikt

+ infrastruktur: Infrastruktur

Bygningsbeskrivelse, etasjer og 
bruksenheter

3D, omriss, takfasade, mm - 
digitalisert fra pdf eller hentes 
ut fra ifc/bim fil

Arkivenhet

Arkiv struktur::Mappe

+ mappeID: string

+ mappetype: Mappetype [0..1]

+ tittel : string

+ offentligT ittel : string [0..1]

+ beskrivelse: string [0..1]

+ nøkkelord: string [0..*]

+ dokumentmedium: string [0..1]

+ oppbevaringssted: string [0..*]

+ avsluttetDato: datetime [0..1]

+ avsluttetAv: string [0..1]

+ referanseAvsluttetAv: SystemID [0..1]

+ kassasjon: Kassasjon [0..1]

+ skjerming: Skjerming [0..1]

+ gradering: Gradering [0..1]

+ referanseArkivdel: SystemID [0..1]

+ referanseForelderMappe: SystemID [0..1]

+ virksomhetsspesifikkeMetadata: any [0..1]

«dataType»

Felles::ByggIdent

+ bygningsNummer: Integer

+ endringsløpenummer: Integer [0..1]

«dataType»

Felles::Matrikkelnummer

{root,leaf}

+ kommunenummer: String

+ gårdsnummer: Integer

+ bruksnummer: Integer

+ festenummer: Integer [0..1]

+ seksjonsnummer: Integer [0..1]

Byggesøknad

+ søknadsid: string

+ søknadstype: Søknadstype

+ byggesaksid: string

+ rammebetingelser: Rammebetingelser

+ part: Byggsøkparter

+ gjennomføringsplan: Gjennomføringsplan

+ matrikkelregistrering: Matrikkelregistrering

+ avfal lsplan: Avfal lsplan

+ dispensasjon: Dispensasjon

+ vedlegg: Vedlegg [0..*]

Endringslogg

Arkivstruktur::Hendelseslogg

+ hendelsetype: Hendelsetype

+ beskrivelse: string [0..1]

+ hendelseDato: datetime

::Endringslogg

+ systemID: SystemID [0..1]

+ referanseArkivenhet: SystemID [0..1]

+ referanseMetadata: string [0..1]

+ endretDato: datetime

+ endretAv: string

+ referanseEndretAv: SystemID

+ tidl igereVerdi: string [0..1]

+ nyVerdi: string [0..1]

Byggesak

+ saksnummer: Saksnummer

Sakarkiv ::Journalpost

+ journalår: integer [0..1]

+ journalsekvensnummer: integer [0..1]

+ journalpostnummer: integer [0..1]

+ journalposttype: Journalposttype

+ journalstatus: Journalstatus

+ journaldato: datetime

+ dokumentetsDato: datetime [0..1]

+ mottattDato: datetime [0..1]

+ sendtDato: datetime [0..1]

+ forfal lsdato: datetime [0..1]

+ offentl ighetsvurdertDato: datetime [0..1]

+ antal lVedlegg: integer [0..1]

+ utlåntDato: datetime [0..1]

+ utlåntT il : string [0..1]

+ journalenhet: string [0..1]

+ elektroniskSignatur: ElektroniskSignatur [0..1]

Insigelsesmyndighet - 
normalt på 
planbehandling

Sektormyndighet
sende saken til uttalelse  

Dialog med eksterne - 
fylkesmann, mm

Koble klage til søknad

referanse mellom 
journalposter

«codel ist»

Erstattet::Tiltakstype

+ T ilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2

+ Fasade

+ Oppdel ing av bol ig

+ ++++++

Arkivstruktur::SaksPart

+ systemID: SystemID [0..1]

+ sakspartRol le: string

+ virksomhetsspesifikkeMetadata: any [0..1]

Arkivstruktur::SakspartEnhet

+ organisasjonsnummer: string [0..1]

+ navn: string

+ forretningsadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ postadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon [0..1]

+ kontaktperson: string [0..1]

Arkivstruktur::SakspartPerson

+ fødselsnummer: string [0..1]

+ DNummer: string [0..1]

+ navn: string

+ postadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ bostedsadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon [0..1]

«codel ist»

Søknadstype

+ Ett-trinns søknad = ettrinnssoknad

+ Søknad om rammeti l latelse

+ Søknad om ti l tak uten ansvarsrett

+ Dispensasjon

+ Søknad om igangsettingstil latelse

+ Søknad om midlertidig brukstil latelse

+ Søknad om ferdigattest

+ Søknad om endring av til latelse

Eiendom

+ eiendomsidenti fikasjon: Matrikkelnummer

+ adresse: EnkelAdresse

«featureType»

bygg::Bruksenhet

+ bruksenhetsnummer: Bruksenhetsnummer [0..1]

+ antal lBad: Integer [0..1]

+ antal lRom: Integer [0..1]

+ antal lWC: Integer [0..1]

+ bruksareal: Real [0..1]

+ bruksenhetstype: BruksenhetstypeKode

+ kjøkkenti lgang: Kjøkkenti lgangKode [0..1]

+ «historikk» oppdatertAv: CharacterString

+ «historikk» avsluttetAv: CharacterString

«DataType»

bygg::Bruksenhetsnummer

+ etasjeplan: EtasjeplanKode

+ etasjenummer: Integer

+ løpenummer: Integer

«CodeList»

bygg::BruksenhetstypeKode

+ Bol ig = B

+ Ikke godkjent bol ig = I

+ Fri tidsbolig = F

+ Annet enn bolig = A

+ Unummerert bruksenhet = U

«CodeList»

bygg::

KjøkkentilgangKode

+ IkkeOppgitt =  

+ Kjøkken = 1

+ IkkeKjøkken = 2

+ Fel lesKjøkken = 3

Bygg

«featureType»

bygg::Bygning

+ representasjonspunkt: Punkt

+ bygningstype: BygningstypeKode

+ koordinatkval itet: Koordinatkval itetKode [0..1]

+ uful lstendigAreal: Boolean

«codeList»

Bygninger::Bygningstype

+ Enebolig = 111

+ Enebolig m/hybel/sokkellei l . = 112

+ Våningshus = 113

+ Del av tomannsbol ig-vertikal = 121

+ Tomannsbol ig; horisontaldelt = 122

+ Del av våningh.tomannsb/vert. = 123

+ Våningsh. tomannsb./horisont. = 124

+ Del av rekkeh. m/3-4 boliger = 131

+ Del av kjede/atr.h innt.4 bol. = 133

+ Terrassehus = 135

+ Andre småhus med 3-4 bol iger = 136

+ Stort frittl. bol igbygg på 2 etasjer. = 141

+ Stort frittl. bol igbygg på 3 og 4 etasj. = 142

+ Stort frittl. bol igbygg på 5 -> etasjer = 143

+ Stort sammenh.bol igbygg på 2 etasjer = 144

+ Stort sammenh.bol igbygg på 3 og 4 et = 145

+ Stort sammenh.bol igbygg på 5 -> etasjer eller over (5 bol iger eller mer) = 146

+ Bo- og servicesenter = 151

+ Studenthjem/studentboliger = 152

+ Annen bygning for bofellesskap /1 = 159

+ Fri tidsbygg(hytter;sommerh. Og lignende = 161

+ Helårsb.benyttes som fri tidsb. = 162

+ Våningh. benyttes som fritidsb = 163

+ Seterhus; sel; rorbu og l ignende = 171

+ Skogs- og utmarkskoie; gamme = 172

+ Garasje ;uthus anneks ti l bolig = 181

+ Garasje; uth. anneks til  fritidb = 182

+ Naust; båthus; sjøbu = 183

+ Kombinert bolig < annet areal = 192

+ Bol igbrakker = 193

+ Annen bol igb.(Eks sekundærbolig reindr.) = 199

+ Fabrikkbygning = 211

+ Verkstedbygning = 212

«CodeList»

bygg::BygningsstatusKode

+ Rammetil latelse = RA

+ Igangsettingsti llatelse = IG

+ Midlertidig bruksti llatelse = MB

+ Ferdigattest = FA

+ Bygning er tatt i  bruk = TB

+ Meldingsak registrer ti ltak = MT

+ Meldingsak til tak ful l ført = MF

+ Byning godkjent revet/brent = GR

+ Ikke pliktig registrert = IP

+ Bygning er revet el ler brent = BR

+ Bygging avlyst = BA

+ Bygning flyttet = BF

+ Bygningsnummer er utgått = BU

«featureType»

bygg::Etasje

+ alternativtAreal: Real [0..1]

+ alternativtAreal2: Real [0..1]

+ antal lBoenheter: Integer [0..1]

+ bruksarealT i lAnnet: Real [0..1]

+ bruksarealT i lBol ig: Real [0..1]

+ bruksarealTotal t: Real [0..1]

+ etasjenummer: Integer

+ etasjeplan: EtasjeplanKode

+ bruttoarealT ilBolig: Real

+ bruttoarealT ilAnnet: Real

+ bruttoarealTotal t: Real

+ «historikk» oppdatertAv: CharacterString

+ «historikk» avsluttetAv: CharacterString

«CodeList»

bygg::

EtasjeplanKode

+ IkkeOppgitt =  

+ Hovedetasje = H

+ Kjel leretasje = K

+ Loft = L

+ Underetasje = U

«dataType»

Formål

+ næringsgruppe: NæringsgruppeKode

+ bygningstypekode: BygningstypeKode

«dataType»

Bebyggelse

+ arealdisponering: Arealdisponering

+ bygningsopplysninger: Bygningsopplysninger

+ tekniskeInstal lasjoner: TekniskeInstal lasjoner

+ beregnetGradAvUtnytting: long

«dataType»

Infrastruktur

+ veg: Veg

+ vannforsyning: Vannforsyning

+ avløp: string

+ krysserAvløpAnnensGrunn: boolean

+ overvann: string

Plan

+ utnyttingsgrad: double

+ plantype: string

+ navn: string

+ formål: string

+ andreRelevanteKrav: string

+ beregningsregel: Utnytting_beregningsregel

Varsling

+ erAl leNaboerVarslet?????: boolean

+ fritattFraNabovarsl ing: boolean

+ forel iggerMerknader: boolean

+ antal lProtester: int

+ vurderingAvProtest: string

+ søknadSePåUrl: string

+ søknadSeesFysiskAdresse: string

+ søknadSeesKontaktperson: string

«dataType»

GenerelleVilkår

+ selvbygger????: boolean

+ oppfyllesVi lkårFor3Ukersfrist: boolean

+ berørerT idl igere1850: boolean

+ søkesOmFravikTEK: boolean

+ forhåndskonferanseAvholdt: boolean

+ pålagtUavhengigKontrol l: boolean

+ berørerArbeidsplasser: boolean

+ utarbeideAvfal lsplan: boolean

+ behovForTi llatelse: boolean

«dataType»

PlasseringKonflikt

+ konfliktHøyspentkraftlinje: boolean

+ konfliktVannOgAvløp: boolean

Krav TilByggegrunn

+ flomutsattOmråde: boolean

+ f1: boolean

+ f2: boolean

+ f3: boolean

+ skredutsattOmråde: boolean

+ s1: boolean

+ s2: boolean

+ s3: boolean

+ mil jøforhold: boolean

«dataType»

Av fallsplan

+ ordinærtAvfall

+ farl igAvfal l

Arkivstruktur::Korrespondansepart

+ systemID: SystemID [0..1]

+ korrespondanseparttype: Korrespondanseparttype

+ virksomhetsspesifikkeMetadata: any [0..1]

Arkiv struktur::KorrespondansepartEnhet

+ organisasjonsnummer: string [0..1]

+ navn: string

+ forretningsadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ postadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon [0..1]

+ kontaktperson: string [0..1]

Arkiv struktur::KorrespondansepartPerson

+ fødselsnummer: string [0..1]

+ DNummer: string [0..1]

+ navn: string

+ postadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ bostedsadresse: EnkelAdresse [0..1]

+ kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon [0..1]

«codel ist»

Metadata::

Korrespondanseparttype

+ Avsender

+ Mottaker

+ Kopimottaker

+ Gruppemottaker

+ Intern avsender

+ Intern mottaker

Registrering

Arkiv struktur::Basisregistrering

+ registreringsID: string

+ tittel: string

+ offentligT ittel : string [0..1]

+ beskrivelse: string [0..1]

+ nøkkelord: string [0..*]

+ forfatter: string [0..*]

+ dokumentmedium: Dokumentmedium [0..1]

+ oppbevaringssted: string [0..*]

+ virksomhetsspesifikkeMetadata: any [0..1]

«codel ist»

Metadata::

Hendelsetype

+ Endringslogg

+ Søknad mottatt

+ Søknad komplett

+ Vedtak

BIM_Byggesak::IfcProject

+ i fcUnitsInContext: IfcUnitAssignment

+ Name: IfcLabel

+ OwnerHistory: IfcOwnerHistory

BIM_Byggesak::IfcSite

+ landTitleNumber: IfcLabel

IfcSpatialStructureElement

BIM_Byggesak::IfcBuilding

+ BuildingID: IfcIdenti fier

+ Longname: IfcLabel [0..1]

+ Name: IfcLabel [0..1]

IfcSpatialStructureElement

BIM_Byggesak::

IfcBuildingStorey

+ AboveGround: IfcBoolean

+ EntranceLevel: IfcBoolean

+ Name: IfcLabel

«dataType»

Arealdisponering

+ tomtearealByggeområde: long

+ tomtearealSomTrekkesFra: long

+ tomtearealBeregnet: long

+ beregnetMaksimaltByggeareal: long

+ arealEksisterendeBebyggelse: long

+ arealSomSkalRives: long

+ arealNyBebyggelse: long

+ parkeringsareal: long

+ sumareal: long

«dataType»

Bygningsopplysninger

+ antallEtasjer: int

+ antallBruksenheter: int

+ antallBruksenheterBolig: int

+ antallBruksenheterAnnet: int

+ antallBruksenheterEksisterende: int

+ antallBruksenheterBoligEksisterende: int

+ antallBruksenheterAnnetEksisterende: int

+ antallBruksenheterNye: int

+ antallBruksenheterFjernes: int

+ antallBruksenheterBoligNye: int

+ antallBruksenheterAnnetNye: int

Matrikkelregistrering

+ bruksenheter: Bruksenhet [0..*]

+ etasjer: Etasje [0..*]

«dataType»

Gjennomføringsplan

+ fagområdeProsjektering: string [0..*]

+ fagområdeUtførelse: string [0..*]

+ ansvarsfordel ing: string

+ til taksklasse: string

«dataType»

Rammebetingelser

+ generel leVi lkår: GenerelleVilkår

+ planstatus: Plan

+ kravTi lByggegrunn: KravTilByggegrunn

+ varsling: Varsl ing

TekniskeInstallasjoner

+ erLøfteinnretningIBygning: boolean

+ planleggesLøfteinnretningIBygning: boolean

+ heis: boolean

+ trappeheis: boolean

+ rulletrapp: boolean

«dataType»

Veg

+ nyeAvkjøringsforhold: boolean

+ vegtype: string

+ erTi l latelseGitt: boolean

Arkiv struktur::Dokumentobjekt

+ systemID: SystemID [0..1]

+ versjonsnummer: integer

+ variantformat: Variantformat

+ format: Format

+ formatDetaljer: string [0..1]

+ opprettetDato: datetime [0..1]

+ opprettetAv: string [0..1]

+ referanseDokumentfi l : string

+ sjekksum: string

+ sjekksumAlgori tme: string

+ fi lstørrelse: string

+ elektroniskSignatur: ElektroniskSignatur [0..1]

Arkivstruktur::Fil

+ filnavn: string

+ mimeType: string

Arkivenhet

Arkiv struktur::Dokumentbeskriv else

+ dokumenttype: Dokumenttype

+ dokumentstatus: Dokumentstatus

+ tittel: string

+ beskrivelse: string [0..1]

+ forfatter: string [0..*]

+ dokumentmedium: Dokumentmedium [0..1]

+ oppbevaringssted: string [0..1]

+ tilknyttetRegistreringSom: T ilknyttetRegistreringSom

+ dokumentnummer: integer

+ tilknyttetDato: datetime

+ tilknyttetAv: string

+ kassasjon: Kassasjon [0..1]

+ utførtKassasjon: UtførtKassasjon [0..1]

+ sletting: Sletting [0..1]

+ skjerming: Skjerming [0..1]

+ gradering: Gradering [0..1]

+ elektroniskSignatur: ElektroniskSignatur [0..1]

+ virksomhetsspesifikkeMetadata: any [0..1]

Vedlegg

fasadetegninger, 
situasjonskart +++

IFCxml BIM

«featureType»

FKB PblTiltak 4.02::PblTiltak

+ arealplanId: NasjonalArealplanId

+ avgjørelsesdato: Date

+ bygningsnummer: Integer [0..1]

+ dispensasjon: DispensasjonType [0..1]

+ endringsløpenummer: Integer [0..1]

+ gateadresse: GateadresseId [0..1]

+ høyde: Høyde [0..1]

+ høydereferanse: Høydereferanse [0..1]

+ kartregistrering: Kartregistrering [0..1]

+ matrikkeladresse: MatrikkeladresseId [0..1]

+ matrikkelnummer: Matrikkelnummer [0..1]

+ område: Flate [0..1]

+ posisjon: Punkt [0..1]

+ registreringsmetode: Registreringsmetode [0..1]

+ saksnummer: Saksnummer [0..1]

+ senterl inje: Kurve [0..1]

+ ti lbyggsnr: Integer [0..1]

+ ti ltaksbeskrivelse: CharacterString [0..1]

+ ti ltaksnummer: Integer

+ ti ltakstype: Ti ltakstype

+ vedtakstype: Vedtakstype

+ vertikalnivå: Vertikalnivå [0..1]

Tilsyn?
Klage?
Ulovlige byggetiltak?

Igangsettingstillatelse

+ gjelderHeleTi l taket: boolean

+ delAvTi l taket: string [0..1]

+ kommentar: string [0..1]

+ kommunensSaksnummer: string

+ til latelseDato: date

MidlertidigBrukstillatelse

+ gjelderHeleTil taket: boolean

+ delAvTil taket: string [0..1]

+ gjenståendeInnenfor: string

+ gjenståendeUtenfor: string

+ harTi lstrekkeligSikkerhet: boolean

+ datoFerdigattest: date

+ utførtInnen: date

+ typeArbeider: string

+ bekreftelseInnen: date

Dispensasjon

+ dispensasjonstype: string [0..*]

+ begrunnelse: string [0..1]

Prosess

+ kategori : Prosesskategori

+ registrertIFKBPblTi ltak: datetime [0..1]

+ registrertIFKBBygning: datetime [0..1]

+ registrertIMatrikkel: datetime [0..1]

+ registrertIFKBPblSøknad: datetime [0..1]

«dataType»

Vedlegg

+ vedleggstype: Vedleggstype

+ kommentar: string

+ elektroniskVedlegg: boolean

+ postbasertVedlegg: boolean

+ fi lnavn: string

«codeList»

Vedleggstype

+ Avkjørselsplan

+ Beskrivelse

+ Foto

+ Kvittering for nabovarsel

+ Kart

+ Kvittering for innlevering av avfal l

+ Kommentar til  nabomerknader

+ Nabomerknader

+ Organisasjonsplan

+ Redegjørelse - estetikk

+ Redegjørelese - forurenset grunn

+ Redegjørelse - grunnforhold

+ Redegjørelse - andre natur- og mil jøforhold

+ Redegjørelse - skred og flomfare

+ Revisjonserklæring

+ Situasjonskart

+ Situasjonsplan

+ Søknad om ansvarsrett

+ Tegning eksisterende fasade

+ Tegning eksisterende plan

+ Tegning eksisterende snitt

+ Tegning ny fasade

+ Tegning ny plan

+ Tegning ny snitt

+ Utal lelse fra offentl ig myndighet

+ Varsl ing

+ Annet

skjema-v 2::Skjemaresultat

+ søknadsid: SøknadsId

+ relatertsøknad: RelatertSøknad [0..1]

skjema-v2::

Fagdata

{root}

skjema-v 2::Arkivdata

+ saksmappe: Saksmappe [0..1]

+ journalpost: Journalpost

skjema-v2::Skjemahode

+ skjemaId: string

+ skjemaversjon: string

+ resultatkilde: string

+ resultatsystem: string

+ resultatDato: dateTime

+ resultatmål: string

+ språk: string

Milepel

+ kategori : Mi lepeltype

+ frist: date [0..1]

+ utført: date [0..1]

+ intern: boolean

Fase

+ fasenavn: string

Vedtak

+ vedtaksdato: datetime

+ status: Vedtakstype

+ referanseVedtaksdokument: SystemID

+ referanseUnderlag: SystemID [0..*]

Sjekkpunkt/Oppgaver

+ typeSjekk: Sjekkpunkttype

+ status: string

+ beskrivelse: string [0..1]

eByggesak

KS Resultat XML

Arkiv

eByggesøknad/Byggsøk

Matrikkelen

FKB PblTi ltak/Bygning

BIM/IFC

Legend

+aggregates 1

+belongsToProject

+faseFørMilepel

0..1

+skjemahode

«asGroup»
1

+gjelderTi ltak 1..*

+dokumentfil 0..1

+resultat

+milepeler

0..*
+sjekkpunkter

0..*

+korrespondansepart

0..*

+undermappe 0..*

+fagsystemdata

0..1

+aggregates 1..*

+belongsToBui lding

+datafangst 0..*

+dokumentobjekt 0..*

+dokumentbeskrivelse 1

+sakspart 0..*

+faseEtterMilepel

0..1

+saksbehandling

+aggregates 1..*

+belongsToSite

+gjelderEiendom

1..*

+arkivdata 0..1

class Byggesak

eByggesak

KS Resultat XML

Arkiv

eByggesøknad/Byggsøk

Matrikkelen

FKB PblTiltak/Bygning

BIM/IFC

Legend



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 mot felles mål…



Kommunal IKT-arkitektur

«Jeg vil 
søke….»

«Din søknad 
er behandlet»

Felles 

integrasjonsplattform 

kommunal sektor

FIKS

Nasjonale 

løsningskomponenter

Nasjonale 

registerkomponenter

Lokale sak- og

fagsystemer

SDP

DOK

Private 

registerkomponenter

Verdiøkte 
tjenester 

(datavask,,,)

«Jeg vil 
søke….»

«Din søknad 
er behandlet»

Nasjonale 

registerkomponenter

Lokale sak- og

fagsystemerLokale 

registerkomponenter

Plandata, detaljerte 
kartdata, Noark5

Vann, avløp, EL/Tele,,,Lover, forskrifter og veiledning



Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015

Forstå                  

brukerbehovene

Kartlegge dagens og 
fremtidige 
brukerreiser for 
innbyggere og 
saksbehandlere

Definere en ny måte å 

jobbe på som møter 

behovene

Kartlegge dagens og 
fremtidige 
arbeidsprosesser med 
utgangspunkt i 
brukerbehovene

Lage digitale løsninger 

som understøtter den 

nye måten å jobbe på

Utarbeide digitale 
løsninger og/eller 
anskaffelsesunderlag 
for digitale løsninger 
som understøtter 
fremtidig 
tjenesteproduksjon

Tilgjengeliggjøre

løsningene i KS KommIT

verktøykasse

Gjøre leveransene 
tilgjengelige for 
kommuner i en 
helhetlig pakke med 
verktøy og 
opplæringsmateriell

1 2 3

Hvordan digitalisere tjenester til innbyggere og næringsliv?

4







Mottak av 
søknader 
– Altinn
og FIKS



http://prezi.com/yscxy8unp22g/noark-5-tjenestegrensesnitt/



Løsriving fra arkiv

Fra sak-/arkiv-
løsning i dag

• Dokumentorientert

• Journalposter

• Lav prosesstøtte

Til fagsystem for 
byggesaksbehandling

• Strukturert 
informasjon

• Orientert rundt 
søknad

• Beslutningsstøtte



Prosjekt eByggesak
Nytt støtteverktøy for å understøtte 
digital byggesaksbehandling 

En enkel og effektiv digital byggesaksprosess
for både søker og saksbehandler

Prosjekt eByggesøknad
Løsning for å levere, følge og 
supplere byggesøknad digitalt

Løsning med 

saksbehandlere i fokusLøsning rettet mot både 

profesjonelle og uprofesjonelle

søkere



Bilag 1
«Kundens 
kravspesifikasjon»

20.03.2015



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og 
styrings-

informasjon

Løsriving av 
saksbehandling  

fra arkiv

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

I kravspesifikasjonen er det noen områder som har fått 
ekstra fokus



Ny arbeidsflate - bedre støtteverktøy for 
saksbehandler

Fokus på vesentlig informasjon

Løsrevet fra arkivstruktur

Milepæler og sjekklister

Beslutningsstøtte



Standardiserte prosesser og milepæler for byggesaker

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

Saksmappe Klagebehandling

Saksmappe Fylkesmannens klagebehandling:
Opphevet
Omgjort
Stadfestet

Milepæler

Faser

Søknad mottatt

Innledende arbeider

Søknad komplett (evt høringsfrist) Vedtak Klagefrist Sak avsluttet

Vurdering og 

komplettering av søknad

Saksbehandling (evt saksbehandling

etter høring)

Utsendelse av vedtak Klagebehandling



Kategorisering av prosessen



Milepæler

Faser

Søknad mottatt

Innledende arbeider

Søknad komplett (evt høringsfrist) Vedtak Klagefrist Sak avsluttet

Vurdering og 

komplettering av søknad

Saksbehandling (evt saksbehandling

etter høring)

Utsendelse av vedtak Klagebehandling

Mottatt 
søknad

Komplett 
søknad Varsel? Vedtak Klagefrist

Mangel
brev

Uttalelse 
andre* 

myndigh
Sak 

avsluttet Matrikkel

Eksterne

Interne

Obligatoriske; lovpålagte eller rapporteringskrav

Frivillige; kommunespesifikke

Milepæler

Generelt oppsett

* Uttalelse fra andre myndigheter kan feks være:

• Fra Vei og vann

• Politisk behandling

• Mindre reguleringsendringer



Rapportering til kostra

• Skjema 20



Pilotering

Utrulling

Forvaltning

Suksesskriterier:

• Engasjerte pilotkommuner som setter av 
godt med tid for å gjennomgå innholdet og 
melde inn innspill.

• Involvering av brukere med ulike stillinger, 
roller og kompetanser

• Øke relevansen og kvaliteten på det som 
KommIT levererSuksesskriterier:

• Målrettet 
informasjonsprogram som 
benytter etablerte 
informasjonskanaler.

• Praksisrettet 
kompetanseprogram 
tilpasset målgruppens 
behov.

Suksesskriterier:

• Tydelige roller og ansvar i forvaltningen av 
verktøykassen.

• Etablert samarbeidsmodell med statlige 
aktører og leverandører. 

• Aktiv involvering av kommunene i 
produksjon og vedlikehold av innholdet. 

Implementering av KS 
KommIT verktøykasse



Felles kommunal IKT-arkitektur tilgjengeliggjøres til kommunene i form av en 
verktøykasse med syv rom 

Oppskrift på digitale tjenester 
som gir gevinster:

• Analyser av brukerbehov

• Beskrivelser av nye måter å 
jobbe på

• Krav til IKT-arkitektur og 
felleskomponenter

• Forslag til kravspesifikasjoner 



Verktøykassen publiseres på KS Læring 

https://kurs.kommit.no/



Hva leveres til 
kommunene i 
KS KommIT
verktøykasse

Hva 

kommunene 

må gjøre selv

1. Kartlegge behov,               

krav og gevinster

2. Anskaffe                        

løsning

3. Gjennomføre                  

prosjekt

4. Realisere                     

gevinster

• Mindre tilpasninger 
iht. lokale krav og 
behov

• Mindre tilpasninger iht. 
lokale krav og behov

• Evaluering og valg av 
løsning

• Lokal prosjektplan

• Prosjektgjennomføring 
og opplæring

• Endringsledelse

• Endringsledelse

• Gevinsthåndtering

• Evt. tiltak for å bedre 
gevinstrealisering

• Brukerreiser

• Forslag til nye 
arbeidsprosesser

• Metodikk for gevinst-
kartlegging

• Maler og verktøy for 
gevinstkartlegging

• Grunnlag for gevinst-
analyser og forslag til 
gevinstrealiseringsplan

• Kravspesifikasjon

• Tilknyttede anbuds-
dokumenter

• Veiledning for 
anskaffelsesprosess

• Metodikk for prosjekt-
ledelse

• Maler og verktøy for 
prosjektstyring 

• Forslag til prosjektplan

• Verktøy for opplæring 
av medarbeidere

• Metodikk for 
gevinsthåndtering

• Maler og verktøy for 
gevinsthåndtering

• Verktøy for opplæring 
av medarbeidere

Hva gjør vi i KommIT – Hva gjør vi i kommunen



KS’ digitaliseringsarbeid

�Digitaliseringsstrategi for 
kommunesektoren

�KommIT: Program for IKT-
samordning i 
kommunesektoren

�KS’ interessepolitiske 
posisjoner på 
digitaliseringsområdet



Hvorfor KommIT?

• Styrke IKT-samordningen i kommunesektoren

• Bidra til samordning mellom stat og 
kommune

– Levere løsninger og verktøy til kommuner og 
fylkeskommuner som forenkler og bidrar til 
digitalisering av tjenesteproduksjonen

– Utvikling og forvaltning av IKT-arkitektur, 
felleskomponenter og styringsverktøy (Noark 5, 
KS SvarUT, KS Læring, gevinsthåndbok, 
eByggeSak,,) 



Våren 2015: Jakt på en god modell for framtiden

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.



Prosjektet skal levere 6 arbeidspakker:

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.



Arbeidspakke 4 og 5

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.



Arbeidspakke 6

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.



Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på 
bakgrunn av deres behov

http://www.ks.no/kommune2020 


