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Den digitale drømmen vi alle må ha 

Kommunene og Altinn 
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Eldre og unge (WIKIBORN) 
innbygger er klar for å bli 
digitale 
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ALTINN 

3 

Næringslivet er Digitale 

2.8 millioner Innbygger 

Nasjonale Registre 

37 statlige enheter 80% av Næringslivet 

Statlige systemer Næringslivets systemer  
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Den Digitale Visjonen  

Velferdskommunen blir realisert 
gjennom digitalisering 

1. Selvbetjent 

2. Dynamisk analyse 

4.Sosialemedier som 
informasjonskanal 

3.Standardprogrammer med 
åpne grensesnitt 

5.Kommunal IKT-arkitektur 
er plattformen 

6. Sikkerhet gjennom 
nasjonalsky 
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2013 –Tilrettelegger 
2014 – Formidler 

2015 – Formidler og Forvalter 
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KS hovedstyre 

KommIT programstyre 

Overordnet bestiller 

Operativ bestiller 

Utfører 

Arkitektur 

Andre 

Sikkerhet 

Bygg og 
Plan 

Fylkeskom
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IKT-
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(Store) 
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strategi 

Osv.. 
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Kompetan
se 

Forum Styrer 

Arbeidsgrupper 
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Tverrgående satsingsområder 

• Digital dialog 

• Effektivisering 

• Strategisk IKT-ledelse 

• Kompetanse 

• Dokument-
håndtering 

• Personvern og 
informasjons-
sikkerhet 

• Arkitektur og 
standardisering 
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Svar UT 

Kontakt Registeret 
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Innbygger Dialog 

 
 

 

Brev 

SvarUt 

Sak/Arkiv 

Fag-
system Scannet PDF 

Byggesak, Skjenkebevilling, Barnehage søknad, 
Skoleopptak, Bostøtte,  

Meldingsboks 

Postkasse/
arkiv 

Postkasse/
arkiv 
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svartut@ks.no   kirsti.kierulf@ks.no   kurtine62   

mailto:svartut@ks.no
mailto:kirsti.kierulf@ks.no
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Jeg har en drøm 

En pike fra Asker som vil 

Digitalisere å få det til 

Hun legger seg flat 

Som ny byråkrat 

Når hun innimellom går seg vil 

 

– KommIT og KS 

• Leverer og drifter løsninger på et 
mandat om å sikre bedre og mer 
digitalisering for kommuner og 
fylkeskommuner  

• Er en tydelig og god 
samarbeidspartner med Statlige 
initiativ for å sikre digitalisering 

• Bidrar til et bedre demokrati, bedre 
selvstyre i kommunal sektor og 
fornøyde innbyggere 

 

– Partnerskap med Industrien 

• Bidrar til tydelige og forutsigbare 
rammebetingelser rundt krav til 
standarder og bruk av integrasjons 
løsninger . 

• Utvikler i felleskap pilot-løsninger for 
å drive den nødvendige 
digitaliseringsagenda 

• Forvalter løsninger i partnerskap 
med oss, mens vi samtidig beveger 
oss inn i neste versjoner 
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Mel; Norge i Rødt, Hvitt og Blått 

Ja, for nå skal vi bli digitale  

De som bor i kommunen skal se 

De skal få sin kommune i tale 

De skal få elektronisk beskjed 

 


