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1. KORT OM MEG



1. KORT OM MEG

▪ Siviløkonom fra NHH

▪ Spesialisering i økonomisk styring og 
innovasjon

▪ PhD stipendiat ved NHH 
▪ Institutt for regnskap, revisjon og 

rettsvitenskap

▪ Praktisk erfaring innen næringsliv og frivillig sektor
▪ Økonomistyring
▪ Ledelse
▪ Prosjektstyring
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2. BAKGRUNN
Effektiv digitalisering av offentlig sektor



2. BAKGRUNN

▪ Økt press på offentlig sektor

▪ Digitalisering ett virkemiddel

«Vår evne til å skape gode arbeidsplasser, øke 
deltakelsen i arbeidslivet og utvikle og ta i bruk ny
teknologi, nye produkter og nye organisasjons-
og arbeidsformer vil være avgjørende for veksten 
i verdiskapingen og det offentlige tjenestetilbudet 
i årene fremover, og dermed også for hvilket 
velferdsnivå Norge kan ha.”

Meld. St. 29, s. 207
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2. BAKGRUNN

Robotic Process Automation (RPA)
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Potensielt store positive økonomiske og 
menneskelige effekter, som økt effektivitet, 
konsistent høy kvalitet og eliminasjon av 
«kjedelige» rutineoppgaver.

Programvarebasert automatisering av 
rutinepregede arbeidsprosesser



2. BAKGRUNN
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2. BAKGRUNN
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“

Hvordan kan RPA-løsninger 
utvikles og forvaltes for å 
muliggjøre gjenbruk på tvers 
av organisatoriske grenser?

9



3. CASESTUDIE
RPA i Bergen kommune



3. CASESTUDIE
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UTVIKLING

Utvikling innebærer at 
man utvikler en løsning 
for en spesifikk oppgave.

METODE: 
Casestudie

FORVALTNING

Forvaltning innebærer at 
teknologien må overvåkes 
og avvik håndteres

METODE: 
Dybdeintervjuer



3. CASESTUDIE

Casebeskrivelse
▪ Seksjon for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune
▪ Prosesskartlegging av «Registrering av ildsted» i tre 

kommuner
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3. CASESTUDIE

Dybdeintervjuer
▪ Offentlig og privat sektor
▪ Fokus på forvaltning og gjenbruk av RPA-løsninger
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4. FUNN
Standardisert utvikling og sentralisert forvaltning



4. FUNN

Casestudie: «Registrering av ildsted»
▪ Input – hvor henter man data?
▪ Prosess – hvordan behandler man data?
▪ Output – hvor lagres data?

Oppsummert: stort behov for standardisering
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4. FUNN

▪ Standardisert utvikling er 
avgjørende for å 
muliggjøre gjenbruk
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▪ RPA-teknologi er 
«skrøpelig» og krever 
sentralisert forvaltning



5. IMPLIKASJONER
Burde norske kommuner gjenbruke RPA?



5. IMPLIKASJONER

Norske kommuner bør ikke gjenbruke RPA
▪ Lokalt selvstyre
▪ Lov om offentlige anskaffelser
▪ Utfordrende med sentraliserte 

forvaltningsmodeller
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5. IMPLIKASJONER

Det betyr ikke at RPA ikke er et godt verktøy
▪ ...men det krever ressurser
▪ Digitalisering skaper et skille mellom 

ressurssterke og mindre ressurssterke 
kommuner
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6. OPPSUMMERING



6. OPPSUMMERING

 Vi må jobbe mer og mer effektivt
 RPA er ett verktøy for økt produktivitet
 Gjenbruk er ønskelig
 Krever standardisert utvikling og sentralisert

forvaltning
 Vanskelig å få til i praksis pga lokalt selvstyre, 

lovverk og ressurser/koordinering.
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TAKK!
Spørsmål?
Ta kontakt:
▪ andreas.ulfsten@nhh.no
▪ jon.iden@nhh.no

mailto:andreas.ulfsten@nhh.no
mailto:jon.iden@nhh.no

