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Tilbakeblikk

• Robek-kommune fra 2011 - planlagt ut 2022

• Norgeshistoriens største akkumulerte underskudd i 2013

• 300 mill kr skal nedbetales over 10 år

• Krise gir handlingsrom og muligheter

• Tenke nytt – ambisjon om å være Norges mest innovative 
kommune



Utfordringer
• Vi står ovenfor en STOR demografisk 

utvikling med mange flere eldre som har 
behov for kommunale tjenester. I dag 
koster hver innbygger i Halden kr. 55.000,-
årlig for normale tjenester.

• Drøyt 1.5 ganger høyere kostnader pr. 
innbygger i 2030.  

• I helsesektoren vil kostnadene fordobles 
innen 2030

• 2 valg: Mer skatt/gebyrer eller jobbe 
smartere, digitalisere og automatisere



Hva må vi gjøre?

• Det er ikke nok bare å «trimme» vår tjenesteyting. 

• Vi må gjøre radikale endringer. Vi må våge å utfordre etablerte 
måter å organisere tjenester. 

• Mer samarbeid mellom kommunene

• Nye systemer må enten være lovpålagte, til stor nytte for 
innbyggeren eller kostnadsreduserende (tidsbesparende) 
• Dessuten: besparende og nyttig ikke bare i dag, men også i minst 

et 3årig perspektiv



Digitaliseringsstrategi 

• 2018 til 2021

• Kompetansekartlegging

• Nå situasjon. Hvor er vi? Hva er det som 
begrenser oss?

• Målsetning. Hva ønsker vi å oppnå

• Virkemiddel. Hva må vi gjøre for å innfri målet



Hvordan jobber vi?

ID-grupper i hver kommunalavdeling og en overordnet programgruppe 

• Interne prosjekter. 

• Lovpålagte krav

• Effektivisering

• Bedre kvalitet

Lete etter tidstyver

• Eksterne «Smart-City» prosjekter

• Idemyldering



Smart City Halden



Utvalgte prosjekter

•Virtuell korttidsavdeling - VKA

•Renovasjon

•Smarte vannmålere

•Mobilitetsprosjektet 



Virtuell Korttidsavdeling i Halden kommune
Utskrivningsklare pasienter fra sykehuset skrives inn i eget hjem, 

som et alternativ til å legges inn på korttidsplass i kommunen. 

Store besparelser for kommunen



Pasient skrives 

ut 

fra sykehus

Pasientkoordinator 

skriver inn pasient i 

VKA

Hjemmesykepleien 

aktiverer pasienten 

via 

velferdsteknologi

Pasienten samhandler

med responssenteret

Responssenteret har 

dialog med pasient og 

beslutter utrykning

Hjemmesykepleier svarer 

opp alarmoppdrag. 

Pårørende kan utføre 

visse typer oppdrag.





Renovasjon
Sensor i hver miljøstasjon og i nedgravde dunker 

• Tømminger basert fyllingsgrad fremfor faste kjøreruter.
• Kostnadsbesparende

• Bedre kontroll

• «Grønt bidrag»



Avfallsbeholdere med høyfrekvent RFID

• Kan registrere inntil 10 m

• Registrerer tømminger

• Avdekket 700 uregistrerte beholdere (3000kr/år pr beholder)

• Koster kun 4-5 kr pr tagg



Innsikt gir bedre beslutninger

• Trafikktellinger
• Måling luftkvalitet
Smart vann?



• 15 milliarder kroner i Norge
• 5 milliarder kroner i 

lekkasjer

VANN I NORGE



Smart vann 

• 136% produksjon i forhold til idealforbruk

• Store vanntap 

• Manglende bevissthet rundt vannforbruk

• Mulighet for prising av vann og ulike gebyrpakker

• Datainnhenting for analyse av ledningsnett og vannkvalitet

• Vanndata kan brukes til flere formål – større perspektiv på 
gevinsten



ANALOG TIL DIGITAL – NB-IoT





Vannmåler/sensorplattform

• Genererer og lagrer energi til egen drift ved flow

• Måler gjennomstrømning, trykk og temperatur

• Toveis kommunikasjon på valgbar nettløsning

• Tilbakeslagsventil for å hindre uønsket substans i vannet

• Muligheter for oppgradering av software etter innstallasjon

• Styrt vannstopp via nettbasert enhet



- 40 nullutslippsbiler – kommunen leier i tidsrommet 8-16 - 5 dager i uka

- 20 elsykler som ansatte disponerer 

- reduserer kostnadene vår med over 40%

- reduserer lokale CO2-utslipp med 120 tonn hvert eneste år.

- reduserer forskjellene mellom oss





Mer risikovilje



Robot – automatisk søknadsbehandling i 
program for Helse og omsorg

Programvarerobot for å motta, registrere og 
kvalitetssikre innkommende søknader automatisk 

for deretter å identifisere og eventuelt opprette 
bruker i Gerica



Ulike erfaringer

• Se hele prosjektet fra A til Å – f.eks studenter

• Forvent at ikke alt går på skinner i et innovasjonsprosjekt. 
Det usikre er hva som vil bli en utfordring

• Ledelsen MÅ være med i prosessen 

• Lag planer som benyttes

Må ha plan for hvordan gevinstene skal hentes ut FØR prosjekt iverksettes


