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Bestillingen til Digitaliseringssjef 

 Få gjennomført 2-3 referanseprosjekter som skal skape stolthet i 

organisasjonen og regionen. 

 Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging 

og gevinstrealisering 

 Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak . 

 Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og 

eventuelt lokale prosjekter 

 Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv 

 



Etablering av samarbeidsorganet DigIT 

 Styrke tjenestesamarbeidet i region Midt-Buskerud – utveksle erfaringer 

 Planlegge og koordinere felles digitaliseringstiltak og følge opp disse, samt å 
harmonisere de kommunale tjenesteområdenes fagsystemer og digitale 
verktøy for å muliggjøre tjenestesamarbeid og å oppnå stordriftsfordeler.  

 Størst mulig grad av felles anskaffelser – evnt inngå avtaler med 
opsjonsmuligheter 

 Medlemmene i DigIT representerer hver sin kommune inn i arbeidet, og 
bringer inn prioriteringer og oppgaver derfra. 

 Medlemmer: Anne-Bjørg Aspheim (Modum), Anne Magnus (Krødsherad), 
Jostein Harm (Sigdal), Håvard Orsteen (IT-sjef), Anette Westrum 
(Digitaliseringssjef) og etter behov Hilde Søraas Grønhovd 
(Regionrådskoordinator).   

 



Mål 

 Forbedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggere/næringsliv for å øke 

kundetilfredsheten og tilgjengeliggjøre egne data. 

 

 Tilby 24/7 selvbetjening –og innsynsløsninger. 

 

 Bryte ned fagsiloer. 

 

 Optimalisere ressursbruk internt gjennom digitalisering, standardisering og 

automatisering – gevinstrealisere. 
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Hva er gevinstrealisering? 

 Bedre tjenester -økt kvalitet 

 Reduserte kostnader og/eller økte inntekter 

 Spart tid 

 



Kommunikasjon med innbyggere/næringsliv 

Selvbetjening Telefon Personlig frammøte E-post Brev 

Anslått kostnad pr 

henvendelse 

Mine behov ble ivaretatt Kontakten var effektiv 

Kilde: Norstat/Telenor, Juni 2016 



Ha fokus der de største gevinstene ligger 

Støtte disse Fokus her! 



Digitalisering kjøres av hele organisasjonen 

 Teknologi                                     20 % 

 Ledelse                                        40 % 

 Endringsvilje i organisasjonen       40 %   



Tørre å jobbe annerledes 

 2017 – sendt ut 13.500 skattesedler på 45 minutter via kobling KOMTEK-SvarUt 

 Endringsvilje internt til å ta i bruk ny teknologi – digitalisering. 



3 høyaktuelle områder 
Innbyggerdialog/selvbetjening - automatisering – forbedre interne arbeidsprosesser 

 

 

Den ansatte skal kun 

håndterer avvik og skjønn 

All kommunikasjon og 

databehandling er basert på 

automatisering og selvbetjening 

 i størst mulig grad 

Innbyggeren skal alltid 

finne og legge inn 

digital informasjon om 

seg selv 

Feltarbeid er basert 

på digital 

kommunikasjon 



Gjennomføringsmodell 



Regionsamarbeidet i Midt-Buskerud  

 Styrke regionsamarbeidet og gjøre Midt-Buskerud kommunene attraktive å 

samarbeide med for andre regioner og kommuner.  

 Etablere DigIT – ett samarbeidsorgan som vurderer felles anskaffelser i 

digitaliseringsarbeidet og sikrer virksomhetsarkitektur/kompatibilitet mellom 

programvarer i regionen. 

 Fremtidig felles digitaliseringsstrategi, anskaffelser og infrastruktur kan gi 

både lavere kostander knyttet til kjøp, bedre utnyttelse av tjenestesamarbeid 

v/ressursbruk og styrke kommunenes posisjon sett mot andre kommuner.   


