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HVEM ER VI

 ?

 I hvilken region kan du flytte deg som ansatt fra rådhuset i en
kommune, til en grunnskole eller kommunalt bygg i en annen
kommune uten å trykke en tast for å ha trådløst nett umiddelbart
på pc'er, mobiler eller pad's?

 2005. felles domene, brukerdatabase for ansatte. 3000 stk.

 Ett datasenter som er felles for alle.

 Rådmenn som er fremoverlent.
 På tur ut i skyen.



Start

Prosesser og møter med kartlegging hva er viktigst

Noen jobber med innføring av foreldreportal

Andre jobber med Min Eiendom og søknader

SvarUT i flere systemer

Difi kampanje for økning av antall digitale postbokser

Nye nettsider

Varsling24

 Office365 og ut i skyen

 KommuneKari , Azure bot.



FÅTT TIL!

 Foresatt portal Skooler

 Søknad barnehage

 Søknads system for grunnskole

 Min Eiendom

 SvarUT i flere fagsystemer, samtidig digital postboks

 Logge inn med minID



Digitaliseringsstrategi

Være en åpen og tilgjengelig kommune med innbyggerne i sentrum.
Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukerens behov.
Utnytte ressurser bedre ved at rutinemessig og regelstyrte oppgaver automatiseres,

informasjon gjenbrukes og forbruk av papir reduseres.
Legge til rette for kompetanseøkning for ansatte og innbyggere.
Ivareta informasjonssikkerheten i organisasjonen.
Nasjonale felleskomponenter skal benyttes.
Ta bedre beslutninger basert på stordata og trender.



Digitaliseringsstrategi
Kommunene skal yte gode digitale tjenester til innbyggere og samtidig være
kostnadseffektive.

Digitalisering skal bidra til at kommunen får en effektiv administrasjon og gode
fellesløsninger som støtter opp under sentrale prosesser i virksomheten.



Mål digitalisering

1. «Det papirløse Nord Troms»

2. «Det åpne Nord Troms»

Kommunene har et "24/7 mål", det vil si tilgang til kommunens tjenester til alle
døgnets tider.

3. «Nord Troms i sky»



Digital innbygger
Prosjektets mål er å gjøre kommunikasjon med
de 13 000 innbyggerne mest mulig digital, og
vi ønsker at flest mulig tjenester skal være
tilgjengelig døgnet rundt.



Digital innbygger
Foreldreportal
MinID
MinEiendom
Barnehagesøknad
Grunnskole
Deling av eiendom



Digital medarbeider
Utvikler nye digitale innbyggertjenester og
tilknyttede arbeidsprosesser i den kommunale
tjenesteproduksjonen ved hjelp robotiserings-
teknologier, integrasjoner og regelstyrt
deltakelse i saksbehandling.



Kommuner og støttepartnere

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Storfjord kommune

Skjervøy kommune Stiftelsen NorStella

Digital medarbeider

Nordreisa kommune

Digital medarbeider AS



Visjon

Målbilde digital medarbeider

Enklere innbyggertjenester

Redusert menneskelig arbeidsinnsats

Sikkerhet og personvern

Proaktiv og serviceorientert kommune
- via effektiv tjenesteproduksjon

Over tid vil flere kommunale prosesser få en 360
graders kartlegging for å utvide Digital medarbeider

Digital medarbeider



Offentlig-privat innovasjonssamarbeid
Digital medarbeider

Politisk og administrativt forankret

Innbyggeren i sentrum

Involvering av berørte ansatte og ledere

Deltakelse i innovasjonsnettverket K+

Fokus på gevinster og endringsprosesser

Robotisering og re-design av innbyggertjenester
og tjenesteproduksjon

Kontraktsfestet mål for gevinster

Det er samspillet mellom alle sentrale berørte aktører at vi kan få helhetlige, bærekraftige
og innovative løsninger som tilgjengeliggjøres gjennom Digital Medarbeider.



Valgte prosesser i pilotprosjektet

Eksempel fra ca. 200*
kommunale tjenester:
 Timeadministrasjon for helsestasjon

 Opptak til barnehage

 Innmelding til grunnskole

 Deling av landbrukseiendom

 Motorferdsel i utmark

Digital medarbeider

* Lov- og forskriftsbestemte tjenestetilbud



Digital medarbeider - faser



Digital medarbeider status



Digital medarbeider plan ferdigstilling



Gevinster
Digital medarbeider

Enklere kommunale tjenester for innbyggere

Dreining av ressurser til andre tjenester
Redusert menneskelig

arbeidsinnsats i kommunen

Økonomi



Eksempel: Ny prosess for søknad om barnehageplass

Dagens prosess for å søke barnehageplass
Digital medarbeider

Servicekontor
Mottar søknad og

tildeler til
saksbehandler

Saksbehandler
Registrer søknad
og legger til liste
for hovedopptak

Tildelingsmøte
Tildeler

barnehageplasser
basert på kriterier i
felles tildelingsmøte

Saksbehandler
Sender ut

resultater av
tildeling til søkere

Innbygger
Fyller ut og sender
søknad via skjema

på kommunens
hjemmesider

Innbygger
Mottar svar på
søknad og gir

tilbakemelding til
saksbehandler

Saksbehandler
Registrer

tilbakemelding og
oppdaterer oversikt
over ledige plasser

Saksbehandler
Beregner ev. redusert

foreldrebetaling og
utarbeider

fakturagrunnlag

Innbygger
Mottar

informasjon om
foreldrebetaling
og barnehagen
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Eksempel: Ny prosess for søknad om barnehageplass

Ny prosess for å søke barnehageplass
Digital medarbeider

Innbygger
Mottar forenklet og pre-utfylt søknad om barnehageplass.
Velger prioritering av barnehager og oppholdstid per uke.
Gir samtykke til gjenbruk av data om inntekt ved søknad

om redusert foreldrebetaling

Digital Medarbeider
Gjennomgår data om

innbyggere og sender ut
pre-utfylt søknad om

barnehageplass

Digital Medarbeider
Mottar ferdigstilte

søknader fra innbyggere
og forbereder

saksgrunnlag til
tildelingsmøte

Tildelingsmøte
Gjennomfører

tildelingsmøte og
registrerer tildeling av

barnehageplasser

Digital Medarbeider
Beregner foreldrebetaling

og sender ut
tildelingsbrev for
barnehageplasser

Innbygger
Mottar tildelingsbrev og

informasjon om
barnehagen. Svarer på

valg av plass

Digital Medarbeider
Registrerer valg av plass og
oppdaterer oversikt over

ledige plasser

Digital Medarbeider
Oppdaterer fakturerings

informasjon i ERP
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Gjenbruk
av informasjon om innbyggere

Forenklet innbyggertjeneste

Sikker pålogging med MinId Hei Kari
Nordmann
Du kan nå sende inn søknad om
barnehageplass til hovedopptak 2019 for
din sønn Ola Nordmann.
Du må prioritere hvilke barnehager du vil
søke plass i og velge hvilken oppholdstid
du vil søke.

Ønsket startdato:

Høgegga barnehage
Leirbukt barnehage
Oksfjord oppvekstsenter avd.
Barnehage
Sonjatun barnehage
Storslett barnehage
Sørkjosen barnehage
Kirkebakken barnehage
Reisa Montessoribarnehage
Trollskogen barnehage
Tømmernes gårds- og
naturbarnehage

Prioritet Barnehage

DD.MM.ÅÅÅ
Å

Oppholdstid:

Se fullstendig
søknads-

informasjon

Oppgi
tilleggs-

informasjon
Send søknad

Søke om redusert foreldrebetaling: Ja/Nei

Brukervennlig skjema

Digital medarbeiderEksempel: Ny prosess for søknad om barnehageplass


