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Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning Innovasjon Digitalisering 



Den overordnede utfordringen 

De fleste løsningene er utformet for å dekke 
tjenesteyterens behov  

 

Fag-, område-, og sektorsiloer hindrer samhandling 
og høsting av informasjon på tvers 

 

Få løsninger er bygget rundt innbyggerens behov 



«En samordnet 
kommunal sektor 
leverer digitale 
tjenester som gir 
innbyggere og 
næringsliv et reelt 
digitalt førstevalg» 

http://www.ks.no/Portaler/KS-IKT-forum/Strategi-ledelse-og-kompetanse/Ny-digitaliseringsstrategi/


Dagens utfordringer 
 

• Dialog – ikke kun informasjon eller enveis kommunikasjon 

 

• Ledelse som tar strategiske grep om digitalisering 

 

• Digital kompetanse hos de som yter tjenestene 



Samspill stat - kommune 

• Tillit 

• Respekt for det kommunale selvstyret 

• Villighet til å finne nye løsninger 

• Ikke alltid den lureste løsningen å bygge opp statlig byråkrati 

• Flere løsninger som går på tvers av forvaltningsnivåer 



Nasjonale virkemidler 

• KS registrerer at bruk av sterkere nasjonale virkemidler på IKT-området 
diskuteres i departementene 

 

• Kommunal sektor må tidlig med i prosessene, tiltakene må 
kostnadsberegnes og man må sammen finner fram til hensiktsmessig 
finansieringsform  

 

• KS krever mer konsekvent bruk av de etablerte mekanismene for dette: 
Kostnadsberegningsordningen og lovmedvirkningsordningen. 

 

• KS registrerer at forslag til store statlige digitaliseringstiltak nå skal gjennom 
KMD for vurdering av utredningskvalitet, gevinstrealisering, kost nytte-
vurdering.  

 

• Denne vurderingen også bør inneholde i hvilken grad tiltaket vil få 
konsekvenser for kommunesektoren, både organisatorisk og finansielt.  

 



For å lykkes med innføring av teknologi må vi samtidig endre 
måten vi jobber på – vi må bedrive tjenesteinnovasjon 



Innovasjon i offentlig sektor står på dagsorden 



Fyrlyktprisen til KS 
SvarUt oktober 2014 



Nasjonalt program for leverandørutvikling 
- innovasjon i offentlige innkjøp: NHO, Difi og KS 
 

 

Offentlige anskaffelser må 

utnyttes på en mer aktiv måte  

som stimulerer til konkurranse,  

næringsutvikling, innovasjon og  

bedre løsninger for offentlig sektor. 

 

Vi må samhandle smartere! 

 

www.leverandorutvikling.no 

 

 

http://www.leverendorutvikling.no/


Kommune- og regionreformen 
-den største innovasjonsprosessen vi er  
i gang med 

Ikke bare større, men også bedre 
 
Ambisjon:     
Bygge nye og bedre kommuner og  
regioner - ikke bare «slå sammen» 
 
 
Men også et nytt «år 2000»:  
En gjennomsnittlig kommune har 180-200  
systemer – store kommuner kan ha opp mot 600 systemer.  
 
Systemene må virke før, under og etter reformprosessen  
 
 



Velferdsprodusenter: 
innbyggere, brukere,  

ansatte, ledere  

Næringslivet, de frivillige 
organisasjonene og 
sosiale entreprenører 

Forsknings- og 
utviklingsmiljøer 

Det er i møtet 
mellom forskellige 

aktører at 
innovasjon skapes. 


