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Hvem er vi?

Petter Amundsen

Relevant erfaring

• Strategisk rådgiver i skjæringspunktet 

forretning, organisasjon og teknologi

• Flere lederrollen i offentlige og private 

virksomheter

• Erfaring fra komplekse organisasjoner

Kjetil Nyhus

Relevant erfaring

• Ulike lederroller i store virksomheter

• Gründer av egen virksomhet

• Daglig leder og styremedlem

• Forretningsrådgiver for startups

Jobber med og brenner for digital 

forståelse og utvikling av gode digitale 

tjenester for brukere

Jobber med og brenner for markeds-

forståelse og radikal innovasjon



Utgangspunkt for et oppdrag

Østre Agder Teknisk forum skal utarbeide et felles digitalt målbilde / digitaliseringsstrategi

for de samarbeidende kommunene.

Arbeidet er påbegynt med en felles workshop 03.12.2019.

ØATF har forespurt Egde Consulting om innspill for å bistå med å fasilitere den videre prosessen. 



Bakgrunn og føringer

• Oppsummering fra workshop 03.12.2019

• Strategier og føringer fra kommunene (8) og IKT Agder-samarbeidet

• Regionplan 2030 for Agder fylkeskommune

• Nasjonale føringer (Digitaliseringsdirektoratet, KS og andre)

• Mandat for Østre Agder Teknisk forum

• Eksisterende løsninger og systemer som forvaltes



Noen viktige momenter fra WS 03.12.2019

Dette er underlag for vårt forslag til videre arbeid med strategi i kommende møte i Østre Agder teknisk forum.

• Det er for tiden mye fokus på organisering av forvaltningen.

Tar dette fokus litt fra behovet for digitaliseringsstrategi? 

Ansvar og myndighet må også beskrives.

• Forskjell på IKT Agder som selskap og IKT-samarbeidet, samt kommunenes rolle i IKT-samarbeidet. 

IKT Agder vil være en støtte til kommunene i digitaliseringsarbeidet, men kommunene må selv definere 

målbildet og ambisjonsnivå.

• Det er viktig å starte med fokus på kommunenes/innbyggeres behov, ikke IT-systemer, i en 

digitaliseringsprosess. Innbyggere og næringsliv sitt behov må ivaretas. 

• Konsolidering av systemer versus kommunenes individuelle behov; hvor mye skal konsolideres gitt at det 

er såpass stor forskjell på kommunenes behov og investeringsevne/-vilje.

• Liten kommune vs større kommune ift investeringsvilje og ambisjoner 

• Inkludere innbyggere og næringsliv ved utforming av digitaliseringsstrategi?



Digitalisering

(endre eller utfordre det etablerte)

Organisasjons-
utvikling

TeknologiBrukerbehov
Kontinuerlig 

utvikling

Gi merverdi for brukerne

(Kvalitative og kvantitative effekter)

Tjenesteutvikling

Hva inngår i begrepet digitalisering?
Digitalisering er et sentralt verktøy for å nå kommunenes mål



Digital utvikling eller transformasjon?

Tjenesteutvikling

Hva er behovet?

Hva er problemet?

Digital transformasjon

Gjennomføring

Digital videreutvikling

Hva skal vi forbedre? Hva skal vi transformere?

Kommunene i Østre Agder

▪ IKT Agder IKS

▪ Andre kommuner

▪ Leverandører

▪ Agder fylkeskommune

▪ DigiAgder

▪ Andre



Regjeringens digitaliseringsstrategi 2019 – 2025
Èn digital offentlig sektor – digitalt førstevalg

Et sentralt mål:

Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester

Staten
Fylkes-

kommuner
Kommuner Næringsliv

Frivillige 

organisa-

sjoner



Våre anbefalinger for den videre prosess …

• Prosessen bør i stor grad baseres på brukernes opplevde behov og kommunenes tjenester for å 

oppfylle disse.

Brukere = Innbyggere, næringsliv, ansatte og politikere

• Prosessen bør i mindre grad baseres på vurdering av systemer og tekniske løsninger (det er IT-

strategi). Det vil si en bruker- og tjenesteorientert prosess 

• Prioriteringer av ressurser og investeringer bør styres av udekkede brukerbehov og tjenester som 

oppleves vanskelig tilgjengelig

• Forskjellighet mellom kommunene må ivaretas.

Utfordring: Hvor forskjellige er egentlig kommunene? Er innbyggernes behov også forskjellige? 

• Det bør gjøres en avklaring med de andre foraene om tilsvarende prosesser

Kan Teknisk forum være pilot?

• Hvordan gjøres dette i praksis?



Forslag: Gjennomføring i fire faser

Forankring av prosessen

Felles samling / arbeidsgruppemøte for å tydeliggjøre og forankre prosessen

mot et praktisk og gjennomførbart digitalt målbilde

Brukerbehov og tjenester

Identifisere brukere og dagens tjenester i kommunene og sette digitaliseringsgrad.

Utarbeide et digitalt tjenestekart.

Organisasjon og ansvar

Utarbeide et felles digitalt målbilde, og ansvar/myndighet i prosessen  

Inkl. grensesnitt kommunene – teknisk forum – leverandører (IKT Agder, andre) 

Gjenomføring og kontinuerlig utvikling

Utarbeide konkrete planer for gjennomføring og prioritering 

1

2

3

4

Egde Consulting kan bidra som fasilitatorer på en eller flere av fasene etter behov.

Fase 1 kan tilbys til fastpris etter avklaring av omfang.



Nivå 0 –
Ingen 
kjennskap

Nivå 1 -
Kjennskap

Nivå 2 –
Behersker

Nivå 3 
Endrer 
praksis

Nivå 4 –
Skaper 
innovasjon

Brukeradopsjon

Utvikling over tid



Eksempel på digitaliseringsgrad

Kilde: KS



Kommune: NN

Tjenestegruppe: Vann, avløp og renovasjon

Brukergruppe: Innbygger

Tjeneste Modenhet

brukere

Digitalise-

ringsgrad

Ansvarlig

Kommune/ØATF/Eksterne

Løsning/system

Lese av vannmåler Web xx / yy / zz ???

Forhåndsuttalelse

tilkopling

Word xx / yy / zz ???

Gravetillatelse Word xx / yy / zz ???

Privat utslippstillatelse Word xx / yy / zz ???

Ulempeerstatning

ved uttapping av vann

PDF xx / yy / zz ???

…

SiFra! Engelsk … xx / yy / zz Powel

Eksempel på digitalt tjenestekart – Tekniske 

systemer pr. kommune



Eksempel på felles digitalt tjenestekart - ØATF
Tjenestegruppe: Vann, avløp og renovasjon

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Kn

T1

T2

T3

T4

T5

…

Tn

K = Kommune

T = Tjeneste

Et verktøy for å beslutte et felles digitalt målbilde og prioriteringer



Fylkesadministrasjonen Skoler, avdelinger utenfor fylkeshusene, eksterne enheter

Hva leveres til brukerne fra 1.1.2020?
Eksempel på visualisering av et målbilde

Kilde: Viken fylkeskommune



Underlag for prioriteringer = ønsket gevinst
Hvilket problem oppleves som størst?

Bedre …

- brukeropplevelser

- og mer sammenhengende tjenester 

Mer …

- bruk av selvbetjente løsninger

- mer tid til å hjelpe brukere

- tid til kompliserte saker

- tilfredse brukere

Kortere …

- saksbehandlingstid

- kortere svartid på henvendelser

Redusere …   

- hindringer for brukerne

- kostnader ved å håndtere brukerne

- antall manuelle henvendelser



Digitalisering

(endre eller utfordre det etablerte)

Organisasjons-
utvikling

TeknologiBrukerbehov
Kontinuerlig 

utvikling

Gi merverdi for brukerne

(Kvalitative og kvantitative effekter)

Tjenesteutvikling

Foreslått modell for digitalt målbilde
Digitalisering er et sentralt verktøy for å nå kommunenes mål

1

2

3 4



Forankring av prosessen 

• Hva: Felles arbeidsgruppemøte fasilitert av Egde Consulting

• Varighet: 3-5 timer

• Mål: Omforent prosess for et felles digitalt målbilde og plan for gjennomføring

• For hvem: Teknisk forum, forvaltningsansvarlige, IKT Agder og andre relevante personer

Innhold

• Forståelse av digitaliseringsbegrepet med fokus på brukerbehov og organisasjonsutvikling

• Gjennomgang av begrepene system og tjeneste

• Hvilke overordnede strategiske mål har teknisk forum?

• Hva er teknisk forums ambisjon og mandat?

• Hvem er eksterne brukere (innbyggere), og hvilke forventninger har disse?

• Hvem er interne brukere (ansatte) og hvilke forventninger har disse?

• Avklaring og forankring av begrepet tjenesteansvar

• Forslag til prosess for gjennomføring av fase 2 til 4

Hvordan

• Gjennomgang av teori og beste praksis fra Egde Consulting

• Gruppeoppgaver, felles diskusjon og forankring

Resultat

• Felles forståelse for tjenesteutvikling og brukeropplevelser

• Felles forståelse av begrepet brukerbehov og organisatoriske konsekvenser av digitalisering

• Felles forankring for å jobbe sammen

• Felles forankring for prosessen med utvikling av et felles digitalt målbilde

• Hvordan skal teknisk forum arbeide videre med dette? 

1

Bidrag fra Egde i fase 1:

• Forberedelse til arbeidsgruppemøte

• Fasilitering av arbeidsgruppemøte

• Etterarbeid og oppsummering

• Forslag til gjennomføring av fase 2-4

Pris bidrag i fase 1:

• Fast pris etter avklaring av ønsket omfang

• Det anbefales et team fra Egde:

Petter Amundsen og Kjetil Nyhus

• Estimat fra 15-30 timer

Pris bidrag i fase 2-4:

• Pris pr. time innenfor avtalte rammer

• Timepris ekskl. mva kr. 1.490,-

(20% rabatt for team – 2 stk.)



n

Ta gjerne kontakt:

❑ Kjetil Nyhus

Kjetil.nyhus@egdeconsulting.no

907 18911

❑ Petter Amundsen

Petter.amundsen@egdeconsulting.no

957 28055

mailto:Kjetil.nyhus@egdeconsulting.no
mailto:Petter.amundsen@egdeconsulting.no


 

 

Dato/tid/sted; 03.12.2019/0830 – 1200/Eikely leirsenter 

 

 

Til stede; Ole Jørgen Etholm, Rune Møster, Hogne Prestegård, Ole Arthur Løite, Jon Øystein Dalsmo, 

Hans Tveitereid, Helge Wroldsen, Tonny Andre Morewood, Anton Thomas Thomassen, Tore 

Smeland, Geir Vareberg, Martin Zeiffert, Trond Aslaksen, Heidi Liv Tomren, Sigvard Laurendz, Per Atle 

Aanonsen, Atle Frydenlund, Agnar Tore Vaaje, Svein Birger Skogly, Hans Jomås, Tom Thorvaldsen, 

Kjetil Haukvik. 

 

Oppsummering – workshop 03.12.2019 – digitaliseringsstrategi teknisk sektor  

Det er et ønske om å etablere et felles målbilde og strategi for digitalisering i teknisk sektor. 

Tilsvarende prosesser foregår i de andre sektorene. Workshop’en 03.12 var initialisering av denne 

strategiprosessen. I forkant av møtet var det sendt ut utkast til strategi sammen med IKT Agders 

strategi og punkter det var ønskelig at deltakerne forberedte seg på.  

Hans Tveitereid holdt først en innledning, etterfulgt av et innlegg fra Atle Frydenlund som gav 

inspirasjon til kommende diskusjoner. Rune Møster presenterte IKT Agders vedtatte strategi samt 

organiseringen av forvaltningssamarbeidet. Martin Zeiffert presenterte videre føringer for 

digitalisering i ny fylkeskommune, med vekt på Regionsplan 2030.  

To sentrale punkter videre var kommunenes rammer og ambisjoner knyttet til digitaliseringsstrategi 

og diskusjon rundt punktene i utkast til digitaliseringsstrategi. Blant annet kom følgende frem i 

diskusjonene rundt nevnte temaer; 

• En (fremtidig) strategi for teknisk sektor må brytes ned i handlingsplaner 

• Hvor spilles behovene knyttet til digitalisering inn ? Hvordan vil digitaliseringsstrategi for 

teknisk sektor spille sammen med IKT Agder strategi?  

• Det er for tiden mye fokus på organisering av forvaltningen. Tar dette fokus litt fra behovet 

for digitaliseringsstrategi? Ansvar og myndighet må også beskrives 

• Forskjell på IKT Agder som selskap og IKT-samarbeidet samt kommunenes rolle i IKT-

samarbeidet. IKT Agder vil være en støtte til kommunene i digitaliseringsarbeidet, men 

kommunene må selv definere målbildet og ambisjonsnivå. 

• Det er viktig å starte med fokus på kommunenes/innbyggeres behov, ikke IT-systemer, i en 

digitaliseringsprosess. Innbyggere og næringsliv sitt behov må ivaretas.  

• Det vil være en krevende prosess å få til konsolidering av systemer samtidig som nye 

kommuner fases inn i IKT Agder. Fagsystemer er i dag på ulike versjoner og det vises også til 

sak arkivløsningen P360 samtidig som det fortsatt er 6-7 ulike arkivløsninger i drift i IKT-

samarbeidet.  



• Konsolidering av systemer versus kommunenes individuelle behov; hvor mye skal 

konsolideres gitt at det er såpass stor forskjell på kommunenes behov og investeringsevne/-

vilje. 

• Det må settes av tid til å jobbe med innovasjon i 2020.  

• Liten kommune vs større kommune ift investeringsvilje og ambisjoner  

• Inkludere innbyggere og næringsliv ved utforming av digitaliseringsstrategi? 

• Skille mellom mål og løsninger i gevinstbeskrivelsene 

• Gevinster bør også omfatte tillit/personvern 

• Digitaliseringsstrategi for teknisk sektor bør understøtte Regionsplan 2030.  

• Strategien må belyse det unike med teknisk sektor, og gjennom dette være konkret på hva 

som skal oppnås.  

• Kommunene i IKT-samarbeidet har en økonomisk situasjon som i varierende grad 

understøtter investeringer knyttet til digitalisering. Enkelte kommuner står overfor store 

utfordringer som vil påvirke prioriteringen knyttet til digitalisering.  

• Det er viktig at teknisk sektor ikke blir hengende etter i den teknologiske utviklingen. 

• Strategien må være tydelig på hva som er mål og hva som er handlinger som fører til målet.  

• Det er behov for at deltakerne i Østre Agder teknisk forum/styringsgruppe teknisk sektor 

sammen utformer digitaliseringsstrategi.  

Faggruppelederne presenterte videre tiltak som de ulike faggruppene i teknisk sektor har på 

agendaen for 2020. Viktigheten av å etablere en strategi som vil være rettesnor for faggruppene, ble 

adressert.  

Avslutningsvis ble det diskutert hvordan teknisk sektor skal jobbe videre med digitaliseringsstrategi 

for teknisk sektor, og det vil legges frem et forslag til videre arbeid med strategi i kommende møte i 

Østre Agder teknisk forum. I dette møtet vil også utkast til mandat for styringsgruppe teknisk sektor 

bli behandlet.  

 


	vedlegg sak 3-2020 Digitalt malbilde
	vedlegg sak 2-2020 oppsummering - workshop 03.12 OATF)

