
Status og veien videre for digitale fellesprosjekt i regi v KS
Astrid øksenvåg
Avdelingsdirektør
FID – Forskning, innovasjo og dikitlisering
KS



Digitaliseringsarbeidet innrettes etter:

• Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

• Modell for organisering og styring av 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor

– Modell som sikrer godt samarbeid og bred 
involvering fra medlemmene

– Modell for digital samhandling i kommunal 
sektor 

– Modell for samordning og samarbeid med 
staten

• Mekanismer for finansiering



Løsning: 
Samarbeid i regionale nettverk



FIKS-PLATTFORMEN
Felles tjenesteplattform for kommunal 
sektor

• minside.kommune.no
• forvaltning.fiks.ks.no
• api.fiks.ks.no



Samhandling i offentlig sektor
(FIKS og andre plattformer)



Samhandling mellom kommuner og 
andre offentlige virksomheter 
FIKS og andre plattformer



Virksomhetsarkitektur i kommunal sektor
-Arkitekturladskapet

D
T

D

T

F S D

Informasjonssikkerhet

T

Dagens situasjon

Informasjonssikkerhet

F S
F S

F S D T
F S D T

Informasjonssikkerhet

F S D T

Informasjonssikkerhet

F S D T

Målbilde kommune

Målbilde kommune sektor

Offentlig – Digital agenda

Arkitekturdomener

G
ra

de
n

 a
v 

de
ta

lj



Fellesløsninger



Effektivt verktøy for utgående  og inngående post

• Digitalt eller brevpost

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

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

Kanaler 2018 2017 2016

Annet 1.0 % 0.2 % 2.2 %

Levert til Altinn 25.5 % 26.4 % 36.9 %

Levert til SDP 26.6 % 23.0 % 10.7 %

Levert til SvarInn 5.3 % 1.7 % 0.2 %

Printet 41.6% 48.7 % 46.6 %

Totalsum 100.0 % 100.0 % 100 %



KS Læring

• Nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving

• Over 200 000 brukere

• kslaring.no

http://www.kslaring.no/


http://www.ks.no/planbygg


Nye fellesløsninger

DigiSos DigiHelse MinSide

42 kommuner 24 kommuner 67 kommuner



Digital søknad om økomonisk sosialhjelp (DigiSos)

• Tilgjengelig på nav.no, integrert med fagsystemene vha FIKS-plattformen

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



Erfaringer så langt fra DigiSos (pilot starta juni 2018)

• 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



Kontakt med hjemmetjenesten (DigiHelse)

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

• se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

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



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



Nye tjenester på vegvesen.no

Ny tjeneste lansert 15. november 2018:

• Søknad om avkjørsel lansert i 
samarbeid med Vegvesenet

Ny tjeneste lansert 5. mars 2019:

• Søknad om dispensasjon fra 
byggegrense mot offentlig vei.

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/na-kan-alle-soke-digitalt-om-avkjorsel-til-offentlig-vei/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/ny-digital-tjeneste-for-soknad-om-dispensasjon-fra-byggegrense/


Prosjekter som pågår nå

• Innbyggertjenester innen barnevern (DigiBarnevern)

• Se dine avtaler og ha dialog med helsestasjon (DigiHelsestasjon ) 

• Infrastruktur for valg og bruk av digitale læringsmidler

• Læringsanalyse

++
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Debattheftet 2019 til kommunale strategikonferanser

• Det er et ønske om at KS skal gjøre mer på 
digitaliseringsområdet for fellesskapet, f.eks:

– Levere flere felleskomponenter

– Bidra til samordning i felles 
utviklingsprosjekter

– Representere kommunal sektor 
overfor staten

– Nye roller?

• Definere standarder?

• Inngå rammeavtaler?

• KS er en medlemsorganisasjon med avgrenset mandat.

• Kreves det et annet og styrket mandat enn KS har i dag?

KS SPØR

1. Hvordan kan KS best være en 
utviklingspartner for medlemmene på 

digitaliseringsområdet?

2. Bør KS gis et mer formelt mandat på 
vegne av sine medlemmer på 

digitaliseringsområdet? Hvilke områder 
er aktuelle og hvilke forutsetninger må 

en slik rolle hvile på?

?



Takk for meg!

astrid.oksenvag@ks.no


