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Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Det er første gang at regjeringen og 

KS har gått sammen om en strategi 

for digitalisering av offentlig sektor. 

Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen IKT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, 

fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IKT-politikken 

griper på tvers av samfunnssektorene og KMD har ansvar for å samordne politikken.



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





eByggeSak og ePlanSak

• Nasjonale produktspesifikasjoner som beskriver behov hos kommunene og 
stiller krav til fagsystem for saksbehandling www.ks.no/planbygg

• Videreutvikles sammen med ressurspersoner i kommunene

• Styrke kommunene som bestillere av nye løsninger

http://www.ks.no/planbygg


Ny verdikjede for byggesak er utviklet i samarbeid mellom DiBK og KS
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Arbeidsflaten til
saksbehandler

Standardiserte
saksbehandlings-
prosesser og milepæler

Løsriving av
saksbehandling
fra arkiv

Innhenting og gjenbruk
av informasjon

Rapportering og
styrings- informasjon

• Fokus på vesentlig

informasjon

• Integrasjon mot 

relevante fagsystem 

og data/tjenester

• Beslutnings-støtte

• Løsrevet fra

arkivstruktur

• Milepæler og

sjekklister

eByggeSak og ePlanSak fokuserer på 5 «kravområder»



Digitale romlige  reguleringsplaner

To hovedmål

Behov for bedre planlegging i  flere retninger 

(volumer) og  nivåer, spesielt i byområder

–over, på og under bakken

Enklere avsjekk av bestemmelser i en byggesak

–for alle parter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Nasjonal mal for 
reguleringsbestemmelser



Ønsker noe mer!

Hva sier planbestemmelsene 
om området her?

Datamodell for 
reguleringsbestemmelser





Oppsummering - videre planer for ePlanSak

• Henter ny kunnskap og erfaringer fra pilotanskaffelser – innspill til ny versjon

• Legger fram en plan i brukerrådet - forankre

• Samordne prosjektarbeidet for de to kravdokumentene – modulbasert

• Etablere prosjektgruppe(r)

• Kan være at vi skal ha en standard versjon, men med opsjoner for større kommuner (+ og ++ 
versjon)

• Unngå for detaljerte krav – fokusere på behov slik at vi får med flere tilbydere



KS anbefaler en strukturert tilnærming til digitaliseringsarbeidet..

1. Konsept 2. Planlegge 3. Gjennomføre 4. Avslutte 5. Realisere

Forarbeid for å vurdere 
om prosjektet bør 
gjennomføres 

Planlegging av 
prosjektet og 
gevinstrealisering

Anskaffelse og 
innføring av nye 
løsninger

Overlevering av 
gevinstrealisering til 
linjen

Oppfølging av 
planlagte gevinster



Nye digitale verktøy er bra, men endringer i arbeidsprosesser er ofte en 
forutsetning for realisering av gevinster. Start m endrings- og gevinstoversikt
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Hvilke endringer i 
arbeidsprosesser har 

blitt identifisert?

Hvilke gevinster 
skaper 

endringene? 

Hva kreves for at 
arbeidsprosessen blir endret som 
planlagt og gevinstene realisert?





Analyse av hvem som berøres av endringen:

• Hvem berøres av endringen?

• Hvordan berøres disse menneskene?

• Hvilken påvirkningsgrad har de på endringsprosessen?

• Hvilken holdning har de til endringen?

• Hva skal strategi for involvering, dialog og opplæring være?

Interessentanalyse



Gevinstrealiseringsplan

4321

Hva skal du gjøre 
for å realisere 

gevinster?

Hvordan kan du vite at 
gevinsten er realisert?

Hvordan skal du 
«omsette» gevinsten 
til goder for 
innbyggere og 
næringsliv?

Hvem skal  ha 
ansvar for at 
gevinsten blir 

realisert?



Sentralt for å lykkes med digitaliseringsarbeidet..

• Lederfokus

– sikre at digitalisering er en integrert del av kommunens mål, 
strategier og styringsmodell

– Lederne av tjenesteområdene må «eie» digitalisering av eget 
tjenesteområde

• Fokus på endringsledelse og kultur

– smidig samarbeid internt i kommunen (på tvers av 
resultatenheter) og med leverandørene

• Samarbeid med andre kommuner! Gode erfaringer med regionale 
samarbeid, kanskje felles organisering og innleie av prosessdriver





FIKS-PLATTFORMEN
Felles tjenesteplattform for kommunal 
sektor

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



N5/Arkiv
ArkivLett

Sammenhengende tjenester som fungerer sømløst på tvers av ulike aktører - digitalt 
økosystem innenfor plan- og byggesak
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FIKS IO

FIKS
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Nr Prosjekt Behov Beskrivelse

1 GeoIntegrasjon-

Arkiv

Sikre at saksbehandling som 

gjøres i ulike fagsystem, enten 

internt i kommunene eller 

utenfor, blir arkivert i et Noark-

godkjent arkiv.

Utvikle nytt OpenAPI (REST) grensesnitt for GI-Arkiv integrert mot 

ny meldingsformidler- FIKS IO. I tillegg inngår tilrettelegging av en 

nasjonal HUB som felles integrasjonspunkt for å redusere antall 

integrasjonspunkter mot kommunale arkiv. Utvikling av et adapter for 

meldingsformidler på eksisterende grensesnitt inngår også. 

Prosjektet er sentralt som underlag for de andre prosjektene.

2 GeoIntegrasjon –

Politisk behandling

Sikre godt samspill mellom 

fagsystem og modul for 

møte/utvalg og politisk 

behandling

Utvikle nytt grensesnitt basert på FIKS IO for å håndtere møter og 

utvalg.

3 GeoIntegrasjon –

Plan

Sikre at planregister kan 

oppdateres fra andre 

fagsystem som ePlanSak og 

eByggeSak

Utvikle nytt oppdateringsgrensesnitt mot kommunale planregistre 

basert på FIKS IO.

4 GeoIntegrasjon –

Synkronisering

Prøve ut FIKS IO for 

synkronisering mellom lokale 

og nasjonale datasett

Teste ut store dataoverføringer via FIKS. Utrede Docker konsept. 

Spesifisere, utvikle prototype samt estimere versjon 2.0 av 

GeoSynkronisering basert på FIKS IO og Dokumentlager. Prosjektet 

står på egne ben.

5 Geointegrasjon –

Matrikkel

Avklare grensesnitt for tilgang 

til og oppdatering av 

matrikkelen

Utrede grensesnitt for oppdatering og oppslag via FIKS. Utrede

arkitektur/teknologi for å unngå bruk av lokale/private 

matrikkelkopier. Brukerreiser kommunal saksbehandling.

Arbeidspakker – dette er KS sine satsingsområder



ArkivLett: Forslag til løsningsarkitektur for eksterne 
løsninger – redusere antall integrasjonspunkter

Byggsøk.net

Integrasjonshub

Historisk arkivdel x

Kommune 1

Kommune 2

Kommune 3

Kommune 356

Historisk arkivdel y
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Meglerløsninger






