


Kan vi forutsi framtida?
"Those who have 

knowledge, don't predict. 
Those who predict, don't 

have knowledge. " 

Lao Tzu, 6th Century BC

"Prediction is very 
difficult, especially if it's 

about the future." 

Niels Bohr, Nobel laureate 
in Physics 



Hva er digitalisering?

• Digitalisering er en transformasjon fra at IT er et støtteverktøy i 
virksomheten til at det blir en sentral del av dens DNA. 

• Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er 
designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi







Utfordringer

oForventningene til kommunens tjenester og kommunens 
muligheter til å sikre likeverdige tjenester for alle 
befolkningsgrupper blir en sentral utfordring framover. 

oDen omfattende veksten med tilhørende utbygging har avdekket 
behov for å utvikle en infrastrukturplan for kommunen.

oArealer innenfor kommunens sentrumsområder som er disponert 
til andre formål – midlertidig.

oBehov for idrett/aktivitetsanlegg i sammenheng med 
oppvekst/skole.



Kommuneplan/strategiplan

• Tjenesteproduksjonen må utvikle seg sammen med befolkningen. 
• Forventningene til kommunens tjenester og kommunens muligheter til å sikre 

likeverdige tjenester for alle befolkningsgrupper blir en sentral utfordring 
framover. 

• Spesielt utfordrende er det å etablere nok kapasitet med god kvalitet innenfor 
pleie- og omsorg, barnehage og skole, idrett og kultur samt nødvendige 
infrastrukturtiltak (bl.a. veger, gang- og sykkelveger, fortau, vann og avløp).

• Kommunen må ha fokus på å utvikle innovative og smarte tjenester slik at det 
økte behovet for tjenester kan håndteres på en god måte.

• Kommunen må tilrettelegge for etablering av kommunikasjonsteknologi innenfor 
alle tjenesteområder, også i forhold til å utnytte teknologien i samhandlingen 
mellom bruker og kommunen. 

• I alle bygg må det legges til rette for kommunikasjonsteknologi på lik linje med 
annen teknisk infrastruktur."



Planstrategidokumentet forankrer satsning på eHelse.

«Kommunen må tilrettelegge for etablering av kommunikasjonsteknologi 
innenfor alle tjenesteområder, også i forhold til å utnytte teknologien i 

samhandlingen mellom bruker/innbygger og kommunen. 
I alle bygg må det legges til rette for kommunikasjonsteknologi på lik linje med 

annen infrastruktur.»
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Innovation
struggle

Partnership 
strategies

Aggregator/plattform/
“app”/plattform independant



Felles kommunale  
IKT-løsninger

Hvordan 
virker det, 
Hva koster 
det for meg?

«Enkeltvedtak: Vi tilbyr 
deg  digital 
mestringsteknologi»

Nasjonale løsnings-
komponenter

Nasjonale 
registerkomponenter

Lokale
Fag og 
beslutningssystemer

Felles kommunalt 
rammeverk for 
digitalisering

Kompetanse 
Kvalitetssikring
Kunnskapsdrevet 

Det digitale 
visningsrommet



Lever du ”digitalt”?Dette er bare begynnelsen…


