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NOU 2006: 8 Kunnskap for fellesskapet
Digitalisering og dokumentasjon
En smal forståelse:
“Å gjøre eksisterende informasjon digital,
gjennom skanning eller innskriving av
fotografisk eller skriftlig informasjon.”

Taperobot

NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping
Digitalisering:
Bruken av teknologi eller kommunikasjonstjenester for å tilby
eksisterende tjeneste eller produkt gjennom digitale plattformer
og/eller -kanaler.

Estiske
myndigheters
egen
fremstilling av
deres e-IDløsning:
«Internet
X-ROAD»

NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping

Digital innovasjon og endring:

• Hvilke rutiner eller systemer
utfordres og endres i møtet
med digitale tjenester?
• Hvordan forandres kravene til
profesjonen eller fagfeltet i tråd
med at publikums
forventninger og kompetanse
økes?

Regjeringens digitaliseringsprogram – april 2012
• Framtidens digitale forvaltning bygger på følgende prinsipper:
– Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med
forvaltningen
– Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester
– Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker
– Alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker,
digital postkasse
– Innbyggere og bedrifter skal få varsling på sms og e-post
– Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester
– Utvikling av IKT-løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens
arbeidsprosesser og organisering
– Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas
– Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal
samordnes

Regjeringens digitaliseringsprogram – april 2012:
Bedre oppgaveløsing og ressursbruk internt i forvaltningen
• Digitalisering av forvaltningen kan både effektivisere og forbedre
forvaltningen. Økt brukertilgjengelighet og gode digitale tjenester vil
føre til at kvaliteten på informasjonen som kommer inn, blir bedre.
Samtidig vil digitalisering gjøre det mulig å automatisere prosesser
som man tidligere måtte utføre manuelt. Det er tid spart både for
forvaltningen og for brukeren.
• Ansvaret for utvikling og digitalisering ligger hos den enkelte
virksomhet og leder i offentlig sektor. Det krever strategisk
kompetanse om utvikling ved hjelp av IKT på både departementsog virksomhetsnivå. Kontinuerlig læring for den enkelte ansatte er
vesentlig for å videreutvikle forvaltningen og gode tjenester til
brukerne.

Regjeringens digitaliseringsmelding Digital agenda for Norge
Meld. St. 23 (2012–2013
Statsråd Rigmor
Aasrud presenterte
stortingsmeldingen
"Digital agenda for
Norge: IKT for vekst og
verdiskaping" på IKTNorges påskefrokost
på Litteraturhuset 22.
mars 2013.
Meldinga understreker
og gjentar innholdet i
programmet fra 2012.

Digital agenda for Norge meld. St. 23 (2012–2013
«Sosiale medier og samhandling skaper enkle og kreative
samhandlingsløsninger mennesker imellom, og mellom mennesker og
applikasjoner. For å få full utnyttelse av mulighetene må også
arbeidsprosessene endres og tilpasses de nye verktøyene. Bruken av
sosiale medier vil medføre betydelig økning i produktivitet og servicenivå,
og vil påvirke og gjerne berike den enkeltes arbeidshverdag.»
“Regjeringen ser at skytjenester kan bidra til rimelige og fleksible løsninger,
både for næringsliv og offentlige virksomheter. Den ønsker derfor å legge til
rette for sikker og forutsigbar bruk av slike tjenester. FAD vil vurdere tiltak
for å bevisstgjøre offentlige virksomheter på at de bør vurdere
skytjenester som et alternativ ved anskaffelse av tjenester for IKT-drift.”
“Lov- og regelverk bør legge til rette for digital kommunikasjon med
innbyggere og næringsliv, gjøre det mulig å gjenbruke informasjon, og legge
til rette for automatisert saksbehandling der dette er relevant.”

NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping
[Digital tjenesteutvikling: utvikling av produkter og tjenester som
primært baserer seg på informasjons- og kommunikasjonstjenester
(IKT) og leveres over kommunikasjonsnettverk.
Digitalt innhold: data sammensatt på en slik måte at det representerer
et budskap som tidligere eksisterte i tekst, bildel og yd. Innhold trenger
ikke å være låst til bestemt program- eller maskinvare for å
presenteres og bli tilgjengelig for brukeren.
Digital tjeneste: foredling og presentasjon av digitalt innhold eller
tilgangen til innhold på en slik måte at det oppfattes som en helhetlig
tjeneste gjennom bruk av teknologi eller kommunikasjonstjenester.]
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Arkivdanning – digitale utfordringer
Arkivdanning er ikke en selvstendig aktivitet men er forutsetning for og
resultat av saksbehandlingen.

At arkivene håndteres profesjonelt slik at opplysninger og dokumenter kan
finnes igjen og er til å stole på avgjørende
for våre demokratiske verdier:
 likebehandling
 ettersporbarhet
 forutsigbarhet
konfidensialitet
 innsyn
tilgjengelighet og gjenbruk
Eidfjord kommune

Dagens bilde
Saksbehandling og dokumentflyt tar nye veier og former
Fagsystem, web-baserte tjenester, web-baserte skjema, interaktive
tjenester, automatisert utveksling mellom system, flere organ
samhandler og bruker samme fagsystem og arkiv både i offentlig og
privat sektor og på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.
”Digitalt førstevalg” og ”demokrati gjennom sosiale medier”
Press på at ”alle” velger digital kommunikasjon med forvaltningen –
forventes å spare mange penger og redusere antall ansatte samt at
saksbehandling i enda større grad kan automatiseres i
beslutnings(støtte)systemer.
Sosiale medier brukes til å fremme demokrati og deltakelse ved at
borgere kan ta kontakt eller si sin mening via ulike sosiale medier.
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Tradisjonell saksgang på papir
Brev inn

Andre sbh

Arkivet
•Poståpning
•Arkivavgrensning
•Utskrift (e-post)
•Journalføring
•Postlister (intern)
•Offentlig journal

•Intern høring
•Informere

Leder
•Kontroll/oversikt
•Fordele
•Unntatt offentlighet?

Saksbehandler
•Vurdere saken
•Forberede vedtak
•Skrive utkast

•To kopier til arkivet
•En i saksmappa
•En til kopiboka

•Journalføring
•Avskriving
•Postliste
•Offentlig journal

Brev ut

Leder
•Godkjenning
•Unntatt offentlighet?

Forværelse
•Ekspedere
•Kopiere

Leder (avd./dir)
•Godkjenning

Elektronisk ”saksgang”

Post inn/ut

Leder
Post inn

Arkivet
•Poståpning
•Arkivavgrensning
•Journalføring
•Skanning
•Offentlig journal
•Kvalitetssikring

Post inn/ut

•Kontroll/oversikt
•Restansekontroll
•Fordele
•Godkjenne
•Unntatt offentlighet?
•Registrere

Post inn/ut

Saksbehandler
•Registrere
•Vurdere saken
•Forberede vedtak
•Skrive utkast til brev
•Avskrive restanse

Post ut

Forværelse

Andre sbh

•Ekspedere

•Intern høring
•Informasjon

Leder (avd./dir)
•Godkjenne
•Kontroll/oversikt
•Registrere

Post inn/ut

Dataflyt i en typisk integrasjon mellom skjemamotor, fagsystem og arkivsystem
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Sikker digital postforsendelse – arkivet forutsettes å være der

Fra ByggLett: Beskrivelse av plan-og byggesaksprosessen for
enkel garasje (utkast april 2013)

Tema
•
•
•
•

Hva mener myndighetene?
Hvor blir det av arkivene?
De er der – men du ser dem ikke
Hva mener KS?

21.06.2013

Digitalisering – hva mener KS?
• KS’ digitaliseringsstrategi for kommunesektoren kommer våren 2013
• Program for IKT-samordning i kommunesektoren – KommIT 2012-2015
• KS etterlyser mer nasjonal samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor
• KS ønsker andre finansieringsmodeller for nasjonale IKT-satsninger

• KS mener at standardisering, felleskomponenter og arkitekturutvikling er
nødvendig
• KS ser et stort behov for utviklings- og forskningsprosjekter på
digitaliseringsområdet

Opptatt av nasjonal samordning og finansiering av IKT
Vedtak i KS’ hovedstyre 12.04.2013:
• «KS har gjennom etableringen av KommIT-programmet lagt grunnlag for
samordning og styrking av kommunenes arbeid med digitalisering av
kommunesektoren. KommIT-programmet legger videre til rette for at
kommesektoren på en effektiv måte kan samhandle med staten i arbeidet med
digitalisering av hele offentlig sektor.
• KS mener at IKT-utvikling er å regne som utbygging av nasjonal infrastruktur. Dette
bør finansieres av staten som store satsninger, der hele offentlig sektor er inkludert.
• KS mener at framdrift og gevinst i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor forutsetter
at etablerte modeller utfordres. KS aksepterer et prinsipp om sterkere nasjonal
samordning av IKT-området under forutsetning av at kommunesektoren har reell
innflytelse i disse samordningsprosessene. KS forutsetter også at nasjonale
digitaliseringssatsinger finansieres over statsbudsjettet også for kommuner og
fylkeskommuner.
• KS mener at store IKT-løft i offentlig sektor bør flyttes fra sektoransvar til program.
Det må utarbeides en slags NTP for IKT-området: En nasjonal digital prioriteringsplan
(NDPP) som ivaretar implementering og sikrer gevinst. Det er behov for et
omfattende prosjekt på økonomiske konsekvenser av digitalisering i kommunal
sektor. KS mener at regjeringen bør gjennomføre en offentlig utredning om dette.»

Opptatt av floker som bare kan løses ved
innovasjon
Kommunene møter i økende grad komplekse problemer som ikke
hører hjemme bare ett sted i organisasjonen, og som ikke kan løses
ved standardløsninger og flere ressurser. Vi kaller disse komplekse
problemene for floker. Eksempler på floker:

–
–
–
–
–

Et ønske om at folk skal kunne bo hjemme – lengst mulig
Mangel på arbeidskraft i pleie og omsorgssektoren
For lite aktivitet for eldre på institusjon
Frafall i skolen
Høye forventninger til kommunale tjenester og anstrengt
økonomi
– Mange interne og eksterne datasystem som skal spille sammen
Innovasjon må omfavnes på tvers av sektorer, profesjoner og fag

Opptatt av innovative anskaffelser
Her ligger
innovasjonen

Her har de fleste
oppmerksomheten

God praksis

Beste praksis

Neste praksis

God praksis og beste praksis viser bare bakover.
Neste praksis (promising practice) viser framover!
Inspirasjon fra ”Prinsipper for offentlig innovasjon. Fra best practice til
next practice”, Jensen, Jensen, Digmann og Bendix, 2008.

You are lost the
moment you know
what the result
will be
Juan Gris

Victoriano González-Pérez (1887 – 1927), bedre kjent som Juan Gris, var en
spansk maler og skulptør som levde og arbeidet i Frankrike det meste av sitt
liv. Hans arbeid er nært knyttet til den innovative sjangeren kubismen.

