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Hvordan få konkrete gevinster?



Digitalisering
«Verb som betegner en transformativ prosess der 
noe blir digitalt – en digital prosess, en digital 
organisasjon eller et digitalt samfunn». 
«…transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i 
virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det 
betyr at forretningsmodell og praksis samt 
organisasjon og prosesser er designet for å utnytte 
dagens og morgendagens teknologi».



Dette er for stort og 
komplekst til at jeg 
kan fikse alene…



Digitaliseringsprogram for kommuner som har 
ambisjoner for digitalisering.
21 kommuner er med, flere samarbeid og 
kommuner som slår seg sammen.
Egne og felles workshoper med fokus på 
hvordan realisere gevinster.

Utviklingsprogram med definerte partnere



VI DIGITALISERER FOR Å OPPPNÅ GEVINSTER

Gevinster er verdier, positive 
effekter som oppnås ved å 

implementere nye løsninger i 
drift

GEVINST

ØKT KVALITET

Eksempelvis økt egenmestring 
eller nye tjenester til publikum

UNNGÅTTE KOSTNADER

Eksempelvis unngått 
sykehusinnleggelse eller unngått 
vannskade på kjeller

SPART TID

Eksempelvis redusert 
saksbehandlingstid

Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster



DIGITAL 

TRANSFORMASJON

Tjenester med 
dårlig omdømme

Manglende 
datakvalitet eller 

fullstendighet

Manglende oversikt 
og rutiner internt

Data ikke 
tilgjengelig for 

innbygger

Stor grad av 
manuelle rutiner

Systemer som ikke 
snakker sammen

DIGITAL TRANSFORMASJON FOKUSERER PÅ 
GEVINSTMULIGHETER



DET HANDLER IKKE OM TEKNIKK
DET HANDLER OM MENNESKER



DIGITAL TRANSFORMASJON – IKKE DIGITALISERING! 

TEKNOLOGI

ORGANISASJON

MENNESKER

De store gevinstene vil oppstå i skjæringspunktet mellom 
mennesker, organisasjon og teknologi. – Ikke  hver for seg.

TEKNOLOGI
Representerer viktige gevinster. De fleste kommunale 
tjenester og arbeidsprosesser understøttes av digitale 
tjenester og IKT-systemer.

ORGANISASJON
Dersom organisatoriske behov ikke blir godt ivaretatt ved 
etablering av nye digitale løsninger, vil også gevinster glippe

MENNESKER
Menneskefaktoren er avgjørende i en digital transformasjon. 
Endringsledelse gjennom involvering, kommunikasjon og 
opplæring må prioriteres





DIGITALT FØRSTEVALG

Du skal ikkje gi informasjon som det offentlege allereie har

Viss det offentlege treng informasjon frå deg, skal du kunne gi den digitalt

Du treng ikkje søke om noko du har rett til

Du får svar digitalt

Du får svar med ei gong viss det ikkje er behov for bruk av skjønn

Du kan enkelt få vite kva det offentlege veit om deg og kven som har sett denne informasjonen

BRUKER

Du sørger for å halde deg oppdatert om digitale arbeidsverktøy og moglegheiter som 

forenklar din arbeidskvardag.

Du deler erfaringar, tips og triks med kollegaane dine.

Du seier frå viss systema og tenestene til verksemda ikkje fungerer.

Du er brukarorientert og open for tilbakemeldingar.

ANSATT

Du er ambassadør og pådrivar for fornying og forbetring gjennom digitalisering

Du driv verksemdsutvikling gjennom digitalisering

Du legg til rette for ein kultur prega av innovasjon, nytenking, prøving og feiling

Du sørger for at verksemda sine tenester og arbeidsprosessar tar utgangspunkt i behova til brukarane, 

også når desse går på tvers av forvaltningsgrensene

Du vurderer justeringar og forenklingar i både internt regelverk, overordna retningslinjer og lover og 

forskrifter

Du sørger for at dine tilsette får nødvendige digitale kunnskapar og ferdigheiter

LEDER



Ikke gjør det 
vanskeligere enn 

det er



“PROBLEM – LØSNING” 



«Now Wow How» Enkelt å gjennomføre

Vanskelig å gjennomføre

Stor gevinst

Original ide
Liten gevinst

Normal ide

Now

How?

Wow!

KARTLEGGING AV AKTUELLE PROSJEKTER I WORKSHOP



PROSJEKT-TRAKT
D D D
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A
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Hvor er det størst gevinster?
Hvilke kriterier skal vi behandle 
prosjekter etter?
Hvilke prosjekter kan settes i gang? 





INNBYGGERDIALOG
FORBEDRE 
ARBEIDSPROSESSER

AUTOMATISERING

FOR EKSEMPEL…

FORBEDRE 
DATAGRUNNLAG

OPPLÆRING

BYGGESAK / SØKNAD



HVORDAN STARTER VI?

Forstå utfordringer og 
ståsted 

Lage arbeidsgruppe og vurder 
metoder. Gjennomføre 
kartlegging på enkeltområder?

Forankre, engasjer 
organisasjon

Etabler 
prosjektoversikt med 
gevinstrealisering

La større prosjekter 
evalueres bredere 

Forankre, engasjer 
organisasjon

Etabler tiltaksplan for 
gjennomføring med 
tiltak-effekt-ansvar 

Iverksett prosjekter 
med liten risiko og høy 
gevinst

Start prosess på større 
endringer som kreves 
av organisasjonen

Sikre gjennomføring 
gjennom økt fokus på 
resultater

Sikre ny praksis og 
gevinster

Justere mål og 
forankre, engasjer 
organisasjon 
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5. JUSTERE MÅLBILDE
Plukke ut de «riktige» prosjektene, og planlegg faser og 

leveranser i prosjektet. Forankre på nytt og justere 
målbildet underveis. Lær av andre og ikke minst deg selv.

2. KARTLEGGING AV NÅ-SITUASJON
Hva er utgangspunktet? Hvilke føringer har vi? SWOT/ROS-analyse? 
Kompetanse? Hvilke tjenester/prosesser antar vi ikke fungerer godt?  
Belyse viktige satsningsområder. Hva er vår «digitale grunnmur»? 
Aktuelt å samarbeide med andre (nabokommuner/leverandører osv.) 
Planlegge oppstart av prosjektet.

3. GEVINSTREALISERING/ PLUKKE UT PROSJEKTER
Jobbe frem prioriterte, gjennomførbare tiltak som sikrer realiserbar gevinst. 
Starte enkelt – hva har andre gjort? Kan prosesser automatiseres? Bruke 
hyllevare der det finnes. Bruke fellesløsninger og kjent teknologi der det er 
mulig. Forankre gevinstpotensial for å sikre måloppnåelse.

4. ANALYSER AV DATAKVALITET
Mange får en overraskelse når de avdekker mangelfull kvalitet i datasett 

som er basis for nye tjenester. Har data riktig kvalitet i forhold til å kunne 
automatiseres?  Gjøre analyser mot feil / mangler og evt. iverksette tiltak 

for kvalitetsforbedring. 

1. FORANKRING, MÅL OG MENING
En vellykket digital transformasjon handler i stor grad om ledelse. Hva 
er realistiske mål sett opp mot ressurser som blir lagt i prosjektet? 
Hvordan bryte opp skiller mellom avdelinger for å skape bedre 
arbeidsflyt og tjenester? Hvordan organisere arbeidet videre? Lage en 
digital strategi? Hvordan skape personlig forpliktelse og engasjement 
med utgangspunkt i overordnede mål, verdier og strategier? Skape 
felles forståelse og motivasjon for hva digital transformasjon handler 
om gjennom eksempler. 

6. KOMMUNISERE GODT
Sett av tid til å jobbe med hvordan dere skal involvere og 

kommunisere i prosjektet. Hva er fremtidsbildet? 
Avdramatisere, styre forventninger – Ikke overselg prosjektet. 

Sett krav og avgrens og kommuniser et klart mål for 
prosjektet. Si tydelig fra hvilke områder som vil bli prioritert og 

ikke. 

VIKTIGE STEG I DIGITAL TRANSFORMASJON 



DIGITAL TRANSFORMASJON – EN LEDELSESUTFORDRING

Hvordan skape personlig forpliktelse og engasjement 

med utgangspunkt i 

overordnede mål, verdier og strategier?



FRA ORD TIL HANDLING

SIKRE NØDVENDIGE BESLUTNINGER FOR Å KOMME 
VIDERE

• Avvik er det naturlige i styring. Utfordringen er å finne riktige tiltak for å 
komme tilbake på kurs!

• Vi setter opp en gedigen felle for oss selv i spørsmålet ”hvorfor har det 
blitt avvik?”  

• ”Hvorfor” vi er ute av kurs er mindre viktig enn ”hvordan” vi kan komme 
på kurs igjen – og hvem som tar ansvar for å få oss dit.  

• Det er herfra og fremover vi vil ha oppmerksomhet på – ikke herfra og 
bakover i tid.



Aktiviteter

Problemer

Analyser

Forklaringer

Hvorfor er du bak plan?

Hvorfor gjorde du/gjorde du ikke…?

Hvordan kan vi løse dette?

Hva er det mulig å gjøre?

Hva skal til for levere som ønsket?

Fremtid

Går i forsvar

Fordele skyld

Ryggdekning

Frustrasjon

Offensiv

Initiativ

Ansvar

Motivasjon

Resultater

Muligheter

Løsninger

Beslutninger

SIKRE FOKUS FREMOVER VED Å STILLE DE RETTE SPØRSMÅLENE! 

Fortid



For å sikre at arbeidsmål blir konkrete og dermed anvendelige som styringsverktøy, bør vi ta hensyn til 

følgende regler for gode arbeidsmål:

R = RESULTATBESKRIVENDE 

O = OBJEKTIVT MÅLBARE 

T = TIDSBESTEMT

U = UTVIKLENDE

R = REALISTISK

A = ANSVARLIG PERSON

UTVIKLING AV ARBEIDSMÅL

Eksempel på målformulering:

Skal ha gjennomført endringer i arbeidsrutinene for byggesak

slik at vi reduserer tidsbruk med 20%

- innen 1. november



Skaff oversikt over 
hva som skjer 

nasjonalt



Kilde:
IT i praksis 2018



Kilde:
IT i praksis 2018



Kilde:
IT i praksis 2018



Fellesløsninger 



Kilde:
IT i praksis 
2018



Kilde:
IT i praksis 
2018



DET SKJER MYE PÅ NASJONALT NIVÅ



STORT GEVINSTPOTENSIALE INNEN DIGITALISERING AV BYGGESAK

85 000 
BYGGESAKER I 

ÅRET

80%
AV ALLE 

HENVENDELSER

40%
HAR FEIL ELLER 

MANGLER

30%
AV TIDEN TIL 

LETING 

30%
AV TIDEN TIL 
VEILEDNING



NæringslivInnbygger

Kommunen

Data ut til innbygger 
og næringsliv  

- selvbetjent og automatisert

MÅLBILDET FOR EN ENKLERE HVERDAG INNEN BYGGESAK



NABOVARSEL PÅ 1-2-3



MULIGHETSROM BYGGESAK MED NYE 

RAMMEBETINGELSER

Felles-tjenester
BYGG

Sette større krav 
til bestiller? 

Selge egne data?

Automatisere 
tiltaksanalyse, 

sitkart og 
planinfo?

eByggesak

Ny GI-standard

Nye 
søkeløsninger

Forbedre 
datakvalitet på 

plan, VA og 
matrikkel ?

Forbedre 
veilednings-
materiell ?

Digitale, 
georefererte 

plan-
bestemmelser?

Plandialog til 
publikum?

Inngå 
samarbeid med 

andre 
kommuner?

Bedre oversikt og 
rutiner på 

«overleverering» 
mellom 

fagavdelinger?

Kompetanse-
tiltak ?

Endre rutiner 
og ansvar?

Oppheve 
«problem-
planer»?

Etablere bedre 
tilgang til data fra 

det offentlige 
kartgrunnlagt?

Digitalisere og 
organisere 
byggesaks-

arkivet?



Teknisk sektor

Byggesak

Plan & 
Geodata

Renovasjon

Vann og 
avløp

Brann og 
Feiing

Min Side; 
Min 

Eiendom; 

Ledelse og 
organisasjons   

utvikling

Lederrolle i digitale 
omstillings prosesser

Fra Mål og 
Resultatstyring MRS) til 

tillitsbasert ledelse

Prosjekt ledelse

Gevinstplan og 
realisering

Hva må til for å lykkes 
med 

organisasjonsutvikling?

Samfunnsutvikling

Innbygger 
perspektiv og 

digitalt første valg

Samskapings

kommunen

Smartkommune

Grunnforståelse av digital transformasjon
- hva skjer i Kommune-Norge – best practice– ambisjonsnivå - hvordan bygge en strategi

Kartlegging av prosjekter, muligheter og tiltak som kan gi best gevinst.

«Den Digitale Kommune»

Oppstart 

Plan

Veien videre
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Den digitale kommune = 
innovasjon og utvikling

HVORDAN KAN VI 
FORBEDRE OSS?



Digitaliseringsprogram for kommuner som har 
ambisjoner for digitalisering.
21 kommuner er med, flere samarbeid og 
kommuner som slår seg sammen.
Egne og felles workshoper med fokus på 
hvordan realisere gevinster.

Utviklingsprogram med definerte partnere


