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Regjeringen vil:
I første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende 
livshendelser:

• Få barn (ASD)
• Alvorlig sykt barn (HOD)
• Miste og finne jobb (ASD)
• Ny i Norge (KD)
• Dødsfall og arv (KMD)
• Starte og drive en frivillig organisasjon (KUD)
• Starte og drive en bedrift (NFD)

o I samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, 
organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på 
tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer

o I samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester
o I samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, 

som for eksempel virtuell assistent, for enkel tilgang til egne data, informasjon og 
tjenester som er persontilpasset



Nytt økosystem «e-helse» Offentlig digital infrastruktur

Nytt økosystem «e-oppvekst»
Nytt økosystem «plan, bygg og geodata»
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Digitalisering i offentlig sektor - levende 

lokalsamfunn
Hvordan kan Digitalisering gi økt verdiskapning?

Hardangerkonferansen 2019 - andreas.sigvaldsen@ullensvang.kommune.no



Hardanger Folkeblad (13.11.19, leiaren)
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[...Digitalisering av samfunnet har gjort at flere 

må omstille seg. Både forbrukere, innbyggere og 

arbeidsgivere står midt i det. For mange bransjer 

er det krevende. …]

[... Hvordan kan en gå i front for å møte 

digitalisering her i Hardanger er ett av de 

viktigste diskusjonene for regionen vår når vi 

snart skal inn i et nytt tiår. …]
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Digitalisering: endring blir det - med eller uten oss :-)
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For å kunne levere gode og fungerende tjenester må kommunene ha kontinuerlig 

fokus på kvalitet og kostnader.
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Ullensvang kommune på vei til Kommune 3.0

17

K
ild

e
: 

A
s
k
e
r 

k
o
m

m
u

n
e

Kompetanse:

● Våre ansatte

● Lokal kunnskap

● Kultur

Verktøy:

● Digitalisering

● Datadeling

● Mobile tjenester



Nasjonale og lokale digitaliseringsstrategier
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Vi er avhengig av regionalt og nasjonalt digitaliseringssamarbeid!
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Difi Standardiserings- og arkitekturråd

KS Fagråd arkitektur

AKSON K7 prosjekt

(Nasjonal kommunal 

helsejournal)

Digital verktøykasse og 

digitaliseringstiltak (NUK)

Digital veiledningstilbud for 

innbyggere (NUK)

DigiHelse

DigiSOS

DigiFIN

Virksomhetsarkitektur

Tjenestedesign

IT-Sikkerhet og personvern

IKT-drift
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Prosjektporteføljestyring



Digitalisering kan gi økt verdiskapning - Økende 

behov for lokalt/regionalt samarbeid

● Kommunen har ikke nok kompetanse og kapasitet til å gjøre alt selv

● Bedre løsninger gjennom samarbeid/-handling

● Dyrt å være ajour på alle områder

● Offentlige anbud gir nye muligheter for lokalt næringsliv

● Styrking av lokalt næringsliv

● Utdanning og kompetanseheving for ansatte

● Potensialet for Startups og gründerbedrifter

● +++
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Hvordan Digitalisering kan gi økt verdiskapning -

Næringsliv/håndverk/handel

Vi trenger flere som spiller på lag med oss og som kan levere:

● IKT-basistjenester (installasjon/kabling, konfigurasjon, testing mm.)

● Servicetjenester (vedlikehold, feilretting, digivakt mm.)

● Innbyggertjenester (nettverk, dørlåser, helseprodukter mm.)

● Spesialtjenester (dronepiloter, 3D-printing mm.)

● Spesialutstyr for kritisk infrastruktur (datarom, kjøling, UPS, …)

● Utdanningsplasser for IKT-lærlinger

● Etterutdanning innen Digitalisering
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Hvordan Digitalisering kan gi økt verdiskapning -

Reiseliv/turisme

● Infrastruktur (Fiber, WiFi, 4G/5G, …)

● Smartby (f.eks. transport, parkering)

● Droneteknologi (miljø, beredskap, reklame)

● Sensorteknologi (vannkvalitet, restaurant)

● Digitale referansepunkter (f.eks. Bikubegang)

● Pepper

● eBenk
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Kilde: ebenk.no



Hvordan Digitalisering kan gi økt verdiskapning -

Landbruk/havbruk/skogbruk

● Infrastruktur (Fiber, WiFi, 4G/5G, …)

● RPA - Automatisering av landbruk (frukt, grønnsaker, fôr, ...)

● Sensorteknologi (værtjenester, NVE)

● Digitale karttjenester (Gårdskart)

● Bruk av droner og satellitt-teknologi

● Tyskland: Solcelle- og vindenergiparker
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Kilde: Root AI, Massachusettes



Den grønne digitale fremtiden er allerede her… 

i Skare ;-)
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Kilde: youtube.com/farmbot

http://www.youtube.com/watch?v=0s5GU9SWquQ

