RAPPORT

SMARTE KOMMUNER
- HVA ER GEVINSTPOTENSIALET

MENON-PUBLIKASJON NR. 73/2018
Av Christian S. Mellbye & Caroline W. Gierløff

Forord

På oppdrag for GET/TDC har Menon Economics beregnet gevinstpotensialet knyttet til digitalisering av norske
kommunes tjenestetilbud. Prosjektresultatene ble først presentert på Arendalsuka 2018.
Vi takker GET/TDC for et spennende oppdrag. Christian S. Mellbye har vært prosjektleder for denne rapporten,
mens Caroline W. Gierløff har fungert som medforfatter og kvalitetssikrer. Forfatterne står ansvarlig for alt
innhold i rapporten.

________________________
August 2018
Christian Svane Mellbye
Prosjektleder
Menon Economics

MENON ECONOMICS

1

RAPPORT

Innhold
1.

KONKLUSJON OG SAMMENDRAG

3

2.

KOMMUNE-NORGE MÅ HENTE UT POTENSIALET SOM DIGITALISERING SKAPER

5

2.1.

Digitaliseringstiltak vil bidra til å løse kommunenes utfordringer

6

2.2.

Muliggjørende teknologi legger grunnlaget for bedre tjenester og kostnadsbesparelser

6

3.

NORSKE KOMMUNER KAN SPARE MER ENN 100 MILLIARDER KRONER DE NESTE TI ÅRENE

7

3.1.

Våre mest konservative anslag gir besparelser på 100 milliarder kroner

7

3.2.

Dersom man i større grad lykkes med å hente ut gevinster vil besparelsene kunne nå 250 milliarder kroner

8

3.3.

Kommune tilbyr et bredt spekter av tjenester

9

3.4.

Hvilke gevinster skaper digitalisering innenfor de ulike hovedområdene?

10

3.4.1. Gevinstpotensialet innen helse og omsorg

11

3.4.2. Gevinstpotensial innen administrasjon, eiendom og annet

12

3.4.3. Gevinstpotensial innen grunnskole og barnehage

14

3.5.

Mindre kommuner har et større uforløst gevinstpotensial

14

4.

DIGITALISERING AV KOMMUNER SKAPER GEVINSTER FOR HELE SAMFUNNET

16

4.1.

Digitalisering av kommunale tjenester skaper gevinster også for næringslivet

17

4.2.

Grønne digitale løsninger

17

5.

BARRIERER FOR Å UTLØSE GEVINSTPOTENSIALET

19

6.

REFERANSER

21

A.

METODEVEDLEGG

23

A1. Metode - datagrunnlag

23

A2. Potensial for besparelser

24

A3. Innfasing over tid og differensiering basert på kommunestørrelse

24

A4: Muliggjørende teknologier som legger grunnlaget for besparelsen

24

MENON ECONOMICS

2

RAPPORT

1.

Konklusjon og sammendrag

Digitale løsninger vil forandre Kommune-Norge de neste ti årene. Økt bruk av stordata (big data), flere sensorer
som er koblet sammen (IoT – Internet of Things) og datasystemer i rask utvikling vil bidra til å effektivisere
kommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning. Ny teknologi vil forandre måten de ansatte arbeider på og
måten innbyggerne interagerer med kommunen. I denne prosessen vil nye digitale løsninger føre til at kvaliteten
på tjenestene øker og kommunene vil få innbyggere og et næringsliv som er mer fornøyde. Kommunal sektor er
avhengig av å lykkes med digitalisering når trenden de neste ti årene går mot en høyere etterspørsel etter
omsorgstjenester og lavere inntektsvekst.
I denne rapporten har vi utarbeidet en modell som viser at digitalisering av kommuners tjenester har et totalt
gevinstpotensial på mer enn 100 milliarder kroner de neste ti årene. Det er store summer. Samtidig er analysen
basert på relativt konservative anslag og forventinger. For en gjennomsnittlig norsk kommune med 12.000
innbyggere betyr digitalisering 250-600 millioner i besparelser i tiårsperioden 2017-2028. Kommunene kan lykkes
med å hente ut gevinstene raskere enn forventet eller gevinstene kan være større enn de konservative anslagene
vi legger til grunn. Det betyr at gevinstene kan bli hele 250 milliarder i perioden 2018-2027 samlet. Modellen
bygger på regnskapsdata for norske kommuner (SSBs KOSTRA 1) kombinert med norske og internasjonale
rapporter som dokumenterer gevinstpotensialet innenfor ulike tjenesteområder.
Basert på vår modell finner vi at i underkant av halvparten av gevinstpotensialet er innenfor helse- og
omsorgssektoren. Vi kan vise til store gevinster på dette området ettersom gevinstpotensialet er relativt godt
dokumentert også i annen litteratur. Ulike rapporter peker på besparelser på opptil 25 prosent innenfor helse og
omsorg de neste årene. Dette store potensialet kombinert med det faktum at helse og omsorg er en stor og
voksende utgiftspost i kommunene skaper et gevinstpotensial på minst 45 milliarder kroner over tiårsperioden
vi analyserer. Kommunene ser i økende grad selv det potensialet som finnes på dette området. Seks av ti
kommuner har konkrete planer om opptrapping av bruk av velferdsteknologi (KommuneBarometert, 2017).
Digitalisering legger grunnlaget for at kommuneansatte kan arbeide mer produktivt. De varme hendene i helseog omsorgssektoren kan brukes til mer omsorg.
Digitalisering av kommunenes tjenestetilbud vil påvirke alle typer kommunal tjenesteyting. Den teknologiske
utviklingen går raskt fremover og gir muligheter på stadig flere områder. I rapporten har vi likevel kun
konkretisert gevinster innenfor områder hvor gevinstpotensialet er relativt godt dokumentet slik at vi kan
presentere robuste resultater som kan forsvares i litteraturen. På viktige områder som barnehager og grunnskole
(som står bak 1/3 av kommunenes driftskostnader) har vi lagt svært lave estimater til grunn til tross for at det
sannsynligvis er store gevinster å hente fra digitalisering også her.
Enkelte har hevdet at Kommune-Norge er en IT-sinker. Uavhengig om det er sant, øker kommunenes fokus på å
implementere og hente ut gevinster ved ulike digitaliseringstiltak. 8 av 10 av landets rådmenn, IT- og kommunalsjefer mener eksempelvis at kunstig intelligens blir viktig for forbedret innbyggerdialog og bedre
arbeidsprosesser fremover (Evry, 2017). Samtidig viser undersøkelsen at rundt 40 prosent av kommunene ikke
har satt i gang IKT-prosjekter innen kunstig intelligens eller nye løsninger for automatisering.
Besparelsen på over 100 milliarder kroner som digitalisering skaper for Kommune-Norge er ennå ikke hentet
ut. Spesielt har små kommuner mye å hente ettersom mange ligger bak de større kommunene i å ta i bruk digitale
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løsninger. Gjennom mer interkommunalt-samarbeid og fellesløsninger kan de mindre kommunene hente ut
fordelene som digitalisering skaper.
For at gevinstpotensialet skal utløses må flere hindre overkommes. Disse hindrene kan være ulike avhengig av
karakteristika som grad av digital modenhet eller størrelse på kommunene. Rapporten avslutter derfor med en
gjennomgang av hindre for å hente ut gevinster som følge av digitalisering i kommunene. Her blir blant annet
manglende kompetanse, for lite bruk av fellesløsninger, åpne standarder og manglende endringsvilje trukket
frem som utfordringer. Digitalisering handler i stor grad om å lykkes i samspillet mellom teknologi og brukere
(både ansatte i kommunen og innbyggerne). I mange prosjekter er dette en større utfordring enn IT-systemene
i seg selv.
Tabellen nedenfor viser driftskostnader for kommune-Norge i 2017 og våre anslag på besparelser på ulike
tjenesteområdet. Anslagene bør revideres når man får ytterligere erfaring fra digitaliseringsprosjekt i kommunal
sektor.

Tabell 1: Driftskostnader for ulike kommunale tjenesteområder i 2017 og estimater på besparelser. Kilde: SSB/Kostra og
Menon Economics

Tjenesteområde

Driftskostnader 2017
(Milliarder kroner)

Helse- og omsorg

% av totale
driftskostnader

Mulige besparelser i slutten
av analyseperioden (2027)2

131,3

31 %

7,5-20 %

Grunnskolesektor

78,0

18 %

2-5 %

Kultur,
Kirke,
Barnevern
Sosialsektoren samlet

131,3
56,5

13%

5-10%

78,0
49,9

12 %

2-5 %

Administrasjon, næringsforvaltning,
politisk styring og kontrollvirksomhet

49,9
31,0

7%

5-10 %

Eiendomsforvaltning, kommune

7%

5-10 %

5%

5-10 %

Samferdsel

29,1
23,0
20,5
22,8
8,9

2%

5-10 %

Kommunale boliger

20,5
8,9

2%

5-10 %

Fysisk planlegging, kulturminner,
natur, nærmiljø
Brann- og ulykkesvern

6,8
16,1

2%

5-10 %

5,9
14,0

1%

5-10 %

og

Barnehage

Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)

29,1

8,9
8,9
6,8
5,9
5,2
3,6
2Anslagene

variere basert i de ulike scenariene. For enkelte av tjenesteområdene er gevinstpotensialet svært usikkert
2,8
da man har lite dokumentasjon på besparelser. Samtidig
131,3 er våre anslag relativt konservative ifht. en andre anslag.
Dette blir beskrevet gjennom rapporten. Det vises videre til metodevedlegg for ytterligere beskrivelse av potensielle
besparelser
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2. Kommune-Norge må hente ut potensialet som
digitalisering skaper
De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi og for offentlige finanser. Utviklingen i viktige
økonomiske trender har de siste tiårene vært positive for Norge. Nå er det tegn på at dette vil snu. De neste
årene vil norsk økonomi påvirkes av demografiske endringer kombinert med en forventet endring i
næringsstrukturen. SSB estimerer at andelen nordmenn som er i pensjonsalder (67+ år) vil øke med over 50
prosent fra 2016 til 2025. En eldre befolkning fører til at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt
og at utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester vil øke. Samtidig er det ikke forventet at olje- og
gassnæringen i like stor grad som tidligere vil være en driver for økonomisk vekst og produktivitet. Statens
pensjonsfond utland (Oljefondet) vil ikke fortsette å vokse like raskt (Finansdepartementet, 2017). Med flere
eldre og lavere oljeinntekter blir effektiv bruk av ressursene i offentlig sektor enda viktigere framover.
Figur 1: Illustrasjon som viser utfordringer for både inntekts- og kostnadssiden for offentlig sektor. Kilde:
Perspektivmeldingen (2017)

.
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2.1.

Digitaliseringstiltak vil bidra til å løse kommunenes utfordringer

Offentlig sektor i Norge er relativt velfungerende i internasjonal
målestokk (Produktivitetskommisjonen, 2016). Samtidig er det
fortsatt mulighet for å øke produktiviteten ytterligere. Det er ingen
uenighet om at digitalisering vil skape store samfunnsmessige
gevinster for kommune-Norge. Produktivitetskommisjonen skriver i
sin første rapport at digitalisering og økt bruk av IKT kan forklare
opptil 30-50 % av all produktivitetsvekst i økonomien. Denne
andelen har økt de siste årene og det er ingen grunn til å anta at det
ikke vil være en driver for økt produktivitet også fremover.
Denne rapporten er unik ved at den fokuserer på hele kommunens
tjenesteproduksjon. En rekke ulike tidligere rapporter viser også at
gevinstpotensialet er stort innenfor en lang rekke enkeltoppgaver av

..handlefriheten i offentlige finanser
bli vesentlig mindre framover enn
den har vært de siste 10–15 årene.
Det vil gjøre det nødvendig å bremse
den generelle veksten i offentlig
sysselsetting
og
ressursbruk,
dersom en skal unngå en vesentlig
øking av skattene.»
- Produktivitetskommisjonens andre
rapport, 2016. S.169

kommunale tjenester som helse, administrasjon, vann og avløp,
renovasjon og eiendomsdrift. Dette har vært viktige bakgrunnsdokumenter for denne rapporten.

2.2. Muliggjørende teknologi legger grunnlaget for bedre tjenester og
kostnadsbesparelser
Kombinasjonen av stadig billigere sensorer, økt konnektivet og økt datakraft er blant basisteknologiene som
legger grunnlaget for å utvikle fremtidens kommunale løsninger. Digital21 arbeider med å digitalisere norsk
næringsliv og har identifisert åtte basisteknologier og åtte systemteknologier 3 de mener vil være avgjørende for
å lykkes med digitalisering i privat sektor. Disse muliggjørende teknologiene legger også grunnlaget for
digitaliseringsgevinster i kommunal sektor. Ofte skjer det på tvers av dagens tjenestetilbud. Stordata analyse (big
data) i kombinasjon med sensorteknologi er et godt eksempel. Det kan forbedre tjenestetilbud innenfor så ulike
områder

som

renovasjon,

helse,

administrasjon og utdanning.

Figur 2: Digital21s oversikt over basis- og systemteknologier. Kilde: Digital21

På mange områder er det ikke tilstrekkelig
å kun digitalisere dagens tjenester og
prosesser. For å møte større krav til en
effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning
må vi tenke nytt og kanskje løse våre
samfunnsoppdrag på helt nye måter. Man
snakker da om en digital transformasjon.
Lykkes man med det, vil gevinsten både når
det gjelder kostnader, men også iforhold til
innbyggenes nytte være svært store.

3

Teknologiområdene er ytterligere beskrevet i metodevedlegget eller hos digital21.
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3. Norske kommuner kan spare mer enn 100 milliarder
kroner de neste ti årene
Digitalisering settes stadig høyere på kommunenes dagsorden. En kartlegging gjennomført på vegne av KS
(Kommunenes Sentralforbund) i 2018 identifiserte mer enn 230 digitaliseringsprosjekter i norske kommuner
(Rambøll, 2018). Kommunenes tiltro til at digitalisering vil bedre kommunes tjenestetilbud er også sterk økende.
Evry utgir hvert år en statusrapport om digitalisering i norske kommuner. Her har andelen av norske kommuner
som forventer gevinster fra digitalisering, økt fra 24 prosent i 2016 til 64 prosent i 2017 (Evry, 2017).
I arbeidet med denne rapporten har vi innhentet data om kommunenes kostnader basert på SSBs KOSTRA 4 og
gjennomgått en rekke norske og internasjonale rapporter om gevinstpotensialet ved digitalisering. Ved å
kombinere data om kommunenes kostnader med estimerte besparelser på ulike tjenesteområder viser vi at
gevinstpotensialet ved å digitalisere kommune-Norge er på mer enn 100 milliarder de neste tiårene 5. Dette er
relativt konservative anslag. I de mer teknologipositive anslagene er besparelsen over tiårsperioden beregnet til
mer enn 250 milliarder kroner. Det tilsvarer en produktivitetsvekst på under 1 prosent årlig. Vi mener derfor at
våre anslag er relativt konservative.

3.1.

Våre mest konservative anslag gir besparelser på 100 milliarder kroner

I vårt mest konservative anslag vil besparelsen for Kommune-Norge samlet tilsvare omkring 100 milliarder kroner
i perioden 2018-2027. Dette er illustrert i figuren under. Den blå linjen viser her forventet vekst i kommunale
inntekter over tid, mens den oransje linjen viser kostnadene over tid dersom man klarer å hente ut
digitaliseringsgevinstene.6 Avviket er gevinstpotensialet som følge av digitale løsninger som igjen reduserer
kostnadene ved å utføre tjenestene. Det er verdt å merke seg at differansen mellom de to linjene er økende.
Majoriteten av digitaliseringsgevinstene vil faktisk forekomme etter 2024 (de tre siste årene av analyseperioden).
Dette kommer av at det både tar tid å implementere digitaliseringsprosjekter og hente ut gevinstene. Det
kommer også av at flere av de teknologiske løsningene er under utvikling per i dag. Gevinstene ved digitalisering
vil øke i fremtiden ettersom teknologiens utvikling preges av eksponentiell vekst, blir mer utbredt, brukervennlig
og kan benyttes på stadig flere områder.

4

SSBs KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
100 milliarder er anslag for perioden 2018-2027 samlet. De største gevinstene vil tilfalle kommunene i slutten av
tidsperioden
6 For mer informasjon om beregningene vises det til metodevedlegget.
5
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Figur 3: Driftskostnader i Kommune-Norge 2017-2027 og alternativ bane ved lave gevinster fra digitalisering. Kilde:
Menon/SSB

3.2. Dersom man i større grad lykkes med å hente ut gevinster vil besparelsene
kunne nå 250 milliarder kroner
Usikkerheten rundt gevinstpotensialet til kommunene er stort. Det skyldes både at tidshorisonten er relativt
lang, at dokumentasjonen rundt reelle besparelser i dag er mangelfulle og at flere av de relevante teknologiene
som antas implementert er under utvikling. For å reflektere dette har vi utarbeidet tre ulike scenarier i vår modell
der de tre ulike scenariene har ulik effekt av digitaliseringen. I det mest positive scenarioet vil gevinsten av
digitalisering tilsvare over 250 milliarder kroner i tiårsperioden samlet. I vårt moderate scenario er besparelsene
omkring 160 milliarder. Differansen på 100-250 milliarder illustrerer usikkerheten i anslagene. For å sette
størrelsene i perspektiv vil det for en gjennomsnittlig norsk kommune (12.000 innbyggere) bety mellom 250-600
millioner spart samlet i perioden 2018-2027. I slutten av analyseperioden (2027) er dette det samme som mellom
400-900 ekstra barnehageplasser i drift hvert år.
Siden de største gevinstene i vår modell er innenfor helse og omsorg, er det spesielt viktig å lykkes innenfor dette
feltet. Kommuner som ikke lykkes med digitalisering av sitt tjenestetilbud kan oppleve økonomiske utfordringer.
Kommuneøkonomien er generelt anstrengt og høyere krav fra innbyggere i fremtiden kombinert med et høyere
behov for helse og velferdstjenester vil være krevende for økonomien i mange kommuner. Det å lykkes med
digitaliseringstiltak er derfor muligens det viktigste verktøyet for å løse disse utfordringene i fremtiden.
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Figur 4: Driftskostnader i Kommune-Norge 2017-2027 og alternativ baner ved ulik grad av gevinst fra digitaliseringstiltak.
Kilde: Menon/SSB

Figuren over viser utvikling forventet driftskostnader ved i de tre ulike scenariene. Kostnadsbanene er ulike som
følge av ulike antakelser om hvor store gevinster man kan hente ut innenfor ulike tjenesteområder. I det høye
scenariet (grønn bane) har vi lagt de mest positive anslagene innenfor hvert tjenesteområde til grunn. Det er lite
sannsynlig at kommunenes kostnader vil falle etter 2024 slik det fremkommer av det høye scenariet. Det er langt
mer sannsynlig at gevinstene tas ut ved at kommunen kan tilby flere, nye eller forbedrede tjenester til sine
innbyggere.

3.3.

Kommune tilbyr et bredt spekter av tjenester

For å forstå hvilke tjenesteområder kommunene kan hente ut gevinster innenfor er det viktig å forstå hvordan
kommunenes kostnader er fordelt i dag. Mesteparten av offentlig velferdsproduksjon utføres i kommuner og
fylkeskommuner. Dette reflekteres ved at rundt hver femte arbeidstaker i dag er sysselsatt i kommunal sektor. I
2017 var kommunenes totale driftskostnader på over 430 milliarder kroner. Disse kostnadene kommer av
leveranser av tjenester som sykehjem, barnehage, grunnskole og renovasjon til innbyggere i over 400 norske
kommuner.
Grovt sett kan kommunes kostnader deles i tre

Figur 5: Kommunale driftskostnader fordelt på tre
hovedområder. Kilde: Menon/SSB

hovedområder hvor utgiftene er relativt like i innenfor de
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tre områdene. Figuren til høyre viser kostnadene fordelt på de de tre hovedområdene7:
•

Helse og omsorg

•

Barnehage og utdanning

•

Administrasjon, eiendom og annet

I det mest konservative anslaget er besparelsene i kommune-Norge estimert til omkring 100 milliarder kroner.
Gevinstpotensialet fordeler seg mellom de tre ulike tjenesteområdene er illustrert i figuren under. Den viser at i
underkant av halvparten av gevinstene (46 prosent) kan tilskrives besparelser innen helse og omsorg. Kun 13
prosent av besparelsene er estimert innen barnehage og utdanning. Det til tross for at dette området utgjør 30
prosent av dagens driftskostnader. I de påfølgende delkapitlene vil vi gjennomgå estimatene bak
gevinstpotensialet for tre ulike områdene.

Figur 6: Gevinstpotensial i lavt scenario, fordelt på tre ulike tjenesteområder. Kilde: Menon

3.4.

Hvilke gevinster skaper digitalisering innenfor de ulike hovedområdene?

Innenfor helse og omsorg har vi estimert at kommunene kan oppnå besparelser på mellom 7,5 prosent (lavt
scenario) til 20 prosent (høyt scenario) i slutten av analyseperioden (2027). Disse estimatene bygger på en rekke
rapporter og analyser fra Norge og utlandet. Felles for disse rapportene er at besparelsene er større enn det vi
anslår i vårt mest konservative anslag. Sentrale rapporter og resultater fra disse gjennomgås i dette delkapittelet
for å understøtte våre estimater.

7

Modellen utarbeidet for analysen denne rapporten bygger på er basert på en disaggregering av kommunale tjenester
på 15 ulike tjenesteområder. Se metodevedlegg for mer informasjon.
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3.4.1. Gevinstpotensialet innen helse og omsorg
I kommune-Norge i dag finnes det over 100 ulike Figur
pilotordninger innen velferdsteknologi. De mest sentrale

7: Ulike typer velferdsteknologi.
Menon/Helsedirektoratet (2017)

Kilde:

typene velferdsteknologi er oppsummert i figuren til høyre.
Figuren

bygger

på

Helsedirektoratets

andre

gevinstrealiseringsrapport (Helsedirektoratet, 2017). Denne
rapporten beskriver hvordan velferdsteknologi kan gi store
gevinster dersom teknologien brukes riktig. Den er casebasert
med erfaringer fra utprøving av teknologi hos mer enn 30
kommuner i Norge. Konklusjonen er klar: Velferdsteknologi
gir bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og
ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Velferdsteknologi optimaliserer tidsbruken til de ansatte og
bidrar til å frigjøre tid hos de ansatte til mer omsorg i
kommunene.
På et mer overordnet nivå finner vi analyser gjennomført av
eksempelvis Ny Analyse (2015) der de viser at investeringer i
velferdsteknologi vil bidra til at flere kan bo lenger hjemme
med god omsorg og livskvalitet. Om innbyggerne kan bo
hjemme lengre vil det føre til en reduksjon i behovet for
sykehjemsplasser. I sin rapport finner Ny Analyse at en
reduksjon i antall sykehjemsbeboere fra 81 000 til 66 000 i
2030 ved en moderat effekt av velferdsteknologi vil gi en besparelse på 10 milliarder kroner eller nesten 8 prosent
sammenlignet med dagens organisering. Ved en høy effekt av velferdsteknologi er besparelsen nesten det
dobbelte (Ny Analyse, 2015). Effekten øker kraftig jo lenger frem i tid man kommer.
Analyser fra våre naboland understøtter også mulighetene for store besparelser. En McKinsey-rapport fra 2016
viser at kostnader til svenske helse og omsorgstjenester kan reduseres med 25 prosent gjennom digitalisering og
fornyelse (McKinsey & Company, 2016). Det innen år 2025. Boston Consulting Group gjennomførte en lignende
analyse hvor de estimerer besparelser på 25 prosent i Norge (Boston Consulting Group, 2012)
Caseeksempel: Elektroniske dørlåser i Bærum og Fredrikstad kommune
Elektronisk dørlås (e-lås) er et nøkkelfritt låssystem som installeres på ytterdør hos innbyggere som mottar
hjemmetjenester. Døren kan åpnes av en applikasjon i den ansattes tjenestemobil. Formålet er å effektivisere
nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre sikkerhet ved at nøkler ikke blir borte (Skretting, 2015). Resultatet av dette
er at ansatte i hjemmehjelpen kan bruke mer tid på omsorg og mindre tid til å administrere nøkler.
Elektroniske dørlåser gir også økt trygghet for tjenestemottaker og pårørende ved at medarbeidere ikke lenger
kan miste fysiske nøkler og at tjenesten har god oversikt over hvem som har besøk når (Bærum Kommune, 2016).
Kost-nytteanalysen viser at gevinstene ved innføring av elektronisk nøkkelsystem er større enn kostnadene. En
direkte verdisetting av tiden i kroner viser at prosjektet i Bærum over en fireårsperiode vil gi en netto nåverdi på
2,1 millioner kroner (Skretting, 2015). I Fredrikstad viser analysen at besparelsen for 1.000 brukere med
nøkkelhåndtering tilsvarer 8 sykepleiestillinger, eller 5,6 mill. kroner per år (Fredrikstad kommune, 2016).
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3.4.2. Gevinstpotensial innen administrasjon, eiendom og annet
Denne hovedkategorien av tjenester består av svært ulike og differensierte tjenester. Vi har lagt til grunn
besparelser på mellom 2,5-10 prosent for disse tjenestene. Som for de andre hovedområdene varierer
gevinstpotensialet basert på hvor raskt teknologien implementeres og hvor effektiv den er.
Estimatet baserer seg på en litteraturgjennomgang av rapporter om gevinster for de ulike tjenesteområdene.
Felles for rapportene er en underliggende trend om at produktiviteten i norsk økonomi i stor grad kan tilskrives
implementering av ny IKT (Produktivitetskommisjonen, 2016). Det er kombinasjonen av de ulike muliggjørende
teknologier som skaper gevinstpotensialet innenfor disse områdene (beskrevet i kap.2.2). To trender kan her
fremheves:
•

Økt bruk av både eksisterende data og ny stordata (big data) legger grunnlag for optimalisering av
tjenesteproduksjon

•

Utvikling av teknologi som legger grunnlaget for mer automatisering av arbeidsoppgaver og økt grad
av selvbetjening

Trendene over er i stor grad tjenesteoverskridende. De vil påvirke de fleste tjenestene kommunen tilbyr. Om ikke
i dag, så i løpet av de neste ti årene. I en analyse for gjennomført av Evry svarte 70 prosent av respondentene i
kommunene at omlegging og forenkling av arbeidsrutiner vil være en av de viktigste effektene av IKTinvesteringer. Dette krever en kombinasjon av stordata og ny og bedre datasystemer som kan understøtte
tjenesteproduksjonen.
Stordata og sensorteknologi kutter strømforbruket i offentlig bygg og infrastruktur
Sensorer kombinert med datasystemer som kan optimalisere strømforbruket kan bidra til å kraftig redusere
forbruket av elektrisitet. Driftsoptimalisering, herunder energioppfølgingssystem og bruk av SD-anlegg i
yrkesbygg kan alene gi energibesparelser på 1,1 TWh (Gehør, 2017). Det tilsvarer strømforbruket til alle
innbyggerne i en kommune på størrelse som Drammen. ENOVA har vurdert at kommunene kan spare opptil
1 milliard kroner ved å gjennomføre ulike ENØK-tiltak for kommunale bygg (ENOVA, 2018). Ikke alle disse
tiltakene er relatert til digitalisering.
Et annet område mange kommuner har hatt stor suksess med er reduksjon av strømforbruk for gatelys. Ved
å erstatte eldre lamper og optimaliser bruk av gatelys kan kommuner hente ut opptil 70 % reduksjon i
energiforbruk og 50 % reduksjon i drifts og vedlikeholdskostnader (Kommunal- og
moderinseringsdepartementet, 2009). Nye gatelys kan skrus av og på ved behov. Statens Vegvesen test nå
ut lys som står på 20 % av full styrke, men som øker til 100 % når en bil nærmer seg. Dette høres kanskje
trivielt ut, men hvert år brukes det mer rundt 800 millioner kroner på strøm til gatebelysning i Norge.
Stordata og sensorteknologi bidrar til mer effektiv renovasjonstjeneste i Bergensregionen
BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) har lenge satset på å ta i bruk ny teknologi for å
forbedre sitt tjenestetilbud. Selskapet har satt nivåmålere (sensorer) på avfallsbeholdere og kan på denne
måten tømme avfallsbeholderne når de er fulle istedenfor jevnlig til gitte tidspunkter. Det betød at færre
tomme eller halvfulle avfallsbeholder ble hentet. Fyllingsgraden økte fra 65 % til 85 % (Igesund, 2017). I tillegg
innførte BIR systemer som optimaliserte kjøreruten for avfallshenting. Besparelser for BIR i perioden 20092020 blir anslått til 290 millioner kroner. På et nasjonalnivå vil det tilsvarer omkring 4 milliarder kroner.
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Eksempler på den første trenden (økt bruk av stordata), finner vi eksempler på innenfor så ulike tjenesteområder
som eiendomsforvaltning og renovasjon. Dette er beskrevet i casene over. DNV GL og Menon viste hvordan
gevinstpotensialet ved gjenbruk og etat overskridende forvaltning av eksisterende offentlig data kan gi gevinster
på opptil 30 milliarder kroner de neste 15 årene (DNV GL & Menon, 2015). Rapporten dekker hele offentlig
sektor, men illustrere godt det store gevinstpotensialet bedre bruk og forvaltning av data/informasjon kan gi.
Trend nummer to; mer automatisering av arbeidsoppgaver og økt grad av selvbetjening er også
tjenesteoverskridende. Det er særlig oppgaver som er repetitive og med relativt klare regler eller rutiner hvor
man har størst mulighet for å kutte kostnader. Mye kommunal administrasjon faller i disse kategoriene. Fra å
behandle fakturer og utbetale lønn i kommunens økonomiavdeling til å automatisere tildeling av
barnehageplasser. Deloitte anslår i en rapport at antall ansatte med administrative roller i kommunalforvaltning
i Storbritannia kan reduseres med opptil 90 % innen 2030 (Deloitte, 2016). Om det blir tilfelle i Norge er usikkert,
men det forteller at våre estimater på 5-10 % besparelse er svært konservative.
Kunstig intelligens er et tilgrensende område som får stadig mer oppmerksomhet og hvor utviklingen går raskt.
8 av 10 av landets rådmenn, IT- og kommunalsjefer svarte i en nylig spørreundersøkelse at kunstig intelligens blir
viktig for forbedret innbyggerdialog og bedre arbeidsprosesser fremover (Evry, 2017). Økt utbredelse av kunstig
intelligens og automatisering av arbeidsoppgaver på stadig flere felter vil føre til stadig større
effektivitetsgevinster i offentlig sektor. Fordelen med å digitalisere tjenesteproduksjonen er også at
marginalkostnaden for økt tjenesteproduksjon er tilnærmet lik null.

Datarobotene gjør sitt inntog i Kommune-Norge
Bergen Kommune er en av kommunene som har satset på RPA-teknologi (Robot Process Automation). Gjennom
å automatisere standardiserte arbeidsoppgaver innen sin administrasjon har kommunen allerede frigjort 12
årsverk (Difi, 2017). Plan- og bygningssaker er et annet området som viser potensialet som finnes. Gjennom å
heldigitalisere sine søknader innen dette i kommunen kan man kan øke produktiviteten med 10-15 prosent. Det
betyr en forventet besparelse på 200 millioner årlig (Devoteam, 2016). Slike effekter finner man innen de fleste
av kommunens tjenesteområder.
Kommune-Kari er et annet eksempel på RPA-teknologi. Den virtuelle roboten ble først tatt i bruk i Sandefjord
kommune, men skal nå rulles ut til kommuner over hele landet.

Målet med den nye roboten er å knytte

kommunene og innbyggerne enda tettere sammen, blant annet skal «Kari» gi innbyggere umiddelbar tilgang til
informasjon uten å ringe, sende e-post eller søke opp informasjonen selv. Erfaringene med Kommune-Kari er
ikke bare positive så langt ettersom flere melder om at roboten ikke kan svare på elementære spørsmål og/eller
svarer feil. Samtidig er potensialet som ligger i denne teknologien enormt og utviklingen går raskt fremover. Jo
mer Kommune-Kari og lignende løsninger blir brukt, jo mer data skapes som igjen kan bidra inn til å forbedre
løsningene.
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3.4.3. Gevinstpotensial innen grunnskole og barnehage
Innenfor tjenesteområdet utdanning og barnehage har vi ikke identifisert større analyser av temaet innenfor
gevinstrealiseringsrapporter på sektornivå. Samtidig ser vi at kommunene bruker ressurser på å ta i bruk digitale
løsninger på området. Vi har lagt til grunn besparelser på mellom 2-5 prosent på dette området frem til 2027.
Det tilsvarer en produktivitetsvekst på mellom 0,2 og 0,5 prosent årlig. Det er langt under produktivitetsveksten
ellers i samfunnet og må ses på som konservativt. Totalt utgjør besparelsene på dette området i overkant av
1/10 av totale besparelser i kommunene. Det er dermed det minst viktige området av de tre hovedtypene
tjenester i vår modell.
Områder hvor digitalisering kan bidra til å redusere tidsbruk og øke kvaliteten på undervisningen inkluderer:
•

Mindre tid på dokumentasjon av elevenes resultater og andre myndighetskrav

•

Høyere kvalitet på læringen ved bruk av digitalvirkemidler

•

Bedre og mer effektiv kommunikasjon mellom hjem og lærer

•

Bedre styring av lærerressurser

•

I tillegg vil man kunne oppleve andre positive resultater på skolebudsjettet som følge forventet
kostnader på drift og vedlikehold av barnehager og skolebygg

3.5.

Mindre kommuner har et større uforløst gevinstpotensial

En rekke rapporter dokumenter at mindre kommuner har kommet kortere og er mindre digitalt modne enn de
større kommunene når det gjelder digitalisering. Riksrevisjonen kartla statusen i kommune-Norge i 2014.
Kartleggingen viser at alle de store kommunene i landet har startet digitaliseringen av én eller flere av de
undersøkte tjenestene. Det samme gjaldt 98 prosent av de mellomstore kommunene. Til sammenligning hadde
kun 23 prosent av de små kommunene startet digitaliseringen av de undersøkte kommunale tjenestene.
Det er naturlig at de mindre kommune ligger noe bak. Dette følger av at kompetansemiljøene er mindre og det
er vanskeligere å løfte frem og gjennomføre store satsinger for mindre kommuner. Utstrakt bruk av
interkommunalt samarbeid hjelper, men det vil fortsatt være utfordrende. Figuren under viser hvordan mindre
kommuner selv oppgir å ha manglende IT-kompetanse sammenlignet med større kommuner. Samtidig betyr det
at potensialet for digitaliseringsgevinster sannsynligvis er større i små kommuner. Dette er reflektert i vår modell
for gevinstpotensialet i kommune-Norge.8

8

Se beskrivelsen i metodevedlegg for mer informasjon
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Figur 8: Kommuner som mener de har tilstrekkelig IT-kompetanse (tall i prosent). Kilde: Riksrevisjonen (2016)

Digitalisering kan gi små kommuner bedre muligheter til å utnytte eksisterende infrastruktur. Et eksempel som
belyser dette er eksempelvis kollektivtransport i Sauda. Her er man nå i gang med et forsøk hvor man erstatter
den tradisjonelle rutebussen. Tidligere kjørte rutebussen med 110 avganger i uken med et snitt på 1,5
passasjerer. Bussen kjørte dermed tilnærmet tom store deler av tiden. I et nytt pilotprosjekt har man nå erstattet
bussen med en app som gjør at innbyggerne selv kan bestille busstjenester «on demand». Resultatet er en
kostnadsreduksjon på 40 prosent og et langt bedre tjenestetilbud. Kostnadsreduksjonen er i hovedsak et resultat
av mindre «dødkjøring». Målet i Sauda har vært at ingen skal måtte vente lenger enn et kvarter etter ønsket
hentetidspunkt. Snittet med den nye piloten er i dag fire minutter (Dagens Næringsliv, 2018).
Eksempelet fra Sauda er et enkelteksempel, men det er naturlig å tenke seg at ny teknologi vil gi mindre
kommuner lettere tilgang til stordriftsfordeler innenfor en rekke områder som følge av lignende teknologi.
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4. Digitalisering av kommuner skaper gevinster for hele
samfunnet
I denne rapporten fokuserer vi i hovedsak på de direkte budsjettmessige konsekvensene, det vil si de kvantitative
gevinstene (gevinster i kroner og øre) som følge digitalisering av kommunenes tjenestetilbud. I tillegg til dette
skaper digitalisering i kommune-Norge også store ringvirkninger for innbyggere og næringsliv i kommunene.
Disse gevinstene kan være like store eller større enn de budsjettmessige gevinstene i kommunal sektor. Figuren
under illustrerer hvordan digitalisering også skaper gevinster for innbyggere og næringsliv.

Figur 9: Illustrasjon av gevinster for samfunnet av smarte kommuner. Kilde: Menon

Foreløpig viser mange gevinstrealiseringsrapporter at gevinstene som kan hentes ut grunnet økt kvalitet i
tjenestetilbudet er store. Gjennom å digitalisere tjenester kan innbyggerne mer effektivt kommunisere med
kommunene, noe som gjør at innholdet i tjenesten oppleves som bedre og kan utføres bedre sammenlignet med
tidligere. Tidligere var man avhengig av å ringe til kommuneadministrasjonen eller møte opp fysisk på rådhuset
for å innhente informasjon fra kommunen. Bedre hjemmesider med tilgang til bedre og mer informasjon er
eksempler på tjenester som fører til at innbyggerne kan bruke mindre tid og opplever bedre samhandling med
kommunene. Slike tidsbesparelser og innbyggernes opplevelse av økt kvalitet på tjenestene har stor verdi.
Digitalisering skaper også helt nye muligheter for kommunene til å levere nye innovative tjenester. Byer som
lykkes med digitalisering har innbyggere som er tettere knyttet til sin kommune og sitt nærmiljø (McKinsey,
2018).
Andre områder som kan bidra til økt kvalitet i tjenesten for innbyggere er gjennom økt bruk av velferdsteknologi.
Mobile trygghetsalarmer hos eldre er det eksempelet innenfor dette området som er best utviklet og som flest
kjenner til. Trygghetsalarmer skaper trygghet for både brukere og pårørende ved at eldre kan utløse alarm ved
behov. I dag har også over 100 norske kommuner forsøk med ulik velferdsteknologi som automatiske
pilledispensere, fall- og bevegelsessensorer og bedre journal- og pasientadministrasjonssystemer. I mange av
tilfellene er verdien av økt trygghet og sikkerhet vel så viktig som besparelsene målt i reduserte budsjettmessige
kostnader.
Kommunene ser selv at IKT bidrar til å øke kvaliteten på kommunenes tjenester. Figuren under viser at over
80 prosent av norske kommuner mener IKT-investeringer har bidratt til å øke kvaliteten på kommunenes
tjenestetilbud i moderat, høy eller svært høy grad (Evry, 2017).
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Figur 10: I hvor stor grad har IKT bidratt til økt kvalitet på kommunenes tjenester? Kilde: Ny Analyse for Evry (2017)

4.1.

Digitalisering av kommunale tjenester skaper gevinster også for næringslivet

Digitalisering av kommunale tjenester skaper store

Case: Fellestjeneste BYGG

gevinster også i privat næringsliv. Digitalisering av
eksempel.

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform

Gevinstpotensialet ved å heldigitalisere byggeprosessene

som kontrollerer og sender inn byggesøknader.
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her

et

godt

9
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2016).
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Det
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interagerer finner man lignende effekter.
Gevinster for næringslivet ved en mer effektiv offentlig forvaltning som følge av digitalisering kan eksempelvis
tas ut ved at vedtak gjøres hurtigere og prosesser dermed kan gjennomføres raskere i næringslivet. Som et
eksempel viser en lønnsomhetsanalyse for arbeidsgivere av A-ordningen og elektronisk skattekort utført av PwC
(2013) at digitalisering av begge disse løsningene vil være lønnsomt for arbeidsgivere. A-ordningen vil være
lønnsom med årlig forventede besparelser på mellom 88 og 1128 millioner kroner. For elektronisk skattekort
ligger samme estimat på 8 til 69 millioner kroner.
Som en forlengelse av dette er det også sannsynlig at kommuner som lykkes med digitalisering vil oppleves som
mer attraktive for næringsvirksomhet generelt. Kommuner som kan tilby effektiv kommunal administrasjon som
skaper lite merarbeid for bedriftene vil ha et klart fortrinn sammenlignet med kommuner som er mindre digitale.
Det finnes også spennende muligheter i privat næringsliv ved at kommunal data gjøres offentlig tilgjengelig.

4.2.

Grønne digitale løsninger

Gjennom digitalisering kan kommunen redusere sitt miljøavtrykk. Et viktig element ved digitalisering er at man
tar i bruk ny teknologi for å levere relativt samme tjenester mer effektivt. Det betyr at man bruker færre ressurser

9

Besparelsen er over en femtenårsperiode samlet.
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for

for å produsere varer og tjenester. Digitalisering vil eksempelvis kunne bidra til å redusere elektrisitetsforbruk
og transportbehov. McKinsey har i en ny rapport estimert at utslipp av drivhusgasser kan reduseres med 10-15
prosent gjennom bruk av «smart teknologi» (McKinsey, 2018). Fra Norge har vi eksempler fra en rekke
kommuner hvor elektrisitetsforbruket i tilknytning til gatelys er redusert med mellom 20-50 prosent. Mange
tenker kanskje på det som en triviell aktivitet, men i 2015 ble det brukt mer enn 800 millioner kroner på å lyse
opp gatene i Norge. Det tilsvarte et strømforbruk på rundt 1 terrawatt time (Teknisk Ukeblad, 2015).
Optimalisering av kjøreruter for offentlig transport, i helsetjenesten (til/fra brukere i private hjem) og i
renovasjonsetaten (innhenting av søppel) er andre eksempler 10.

10

En grundig gjennomgang med referanser til makro-effekter og eksempler på flere områder er beskrevet i
metodevedlegget.

MENON ECONOMICS

18

RAPPORT

5.

Barrierer for å utløse gevinstpotensialet

På tross av at potensialet for besparelser er stort, viser en rekke gevinstrealiseringsrapporter at kommuner sliter
med å hente ut gevinster fra digitaliseringstiltak. For å hente ut gevinstpotensialet er det avgjørende å forstå
hvilke hindre som finnes. I dette kapittelet beskrives seks sentrale hindringer for å hente ut gevinster.
Manglende kompetanse i kommunene er en av
de store hindrene som blir trukket frem

Sentrale barrierer for å hente ut gevinster:

(Riksrevisjonen, 2016) (VISMA, 2018) (Deloitte
Danmark, 2018). I 2017 gjennomførte Evry en

•

Manglende digital kompetanse i kommunene

undersøkelse blant norske kommuner hvor 6 av

•

Svakt fokus på gevinstrealisering

10 svarer at manglende IKT-kompetanse er et

•

Motstand mot endring i organisasjonen

hinder for å hente ut gevinster av digitalisering.

•

Svak samordning mellom kommuner og mellom

Ofte blir teknologiinvesteringer kun sett på som

stat og kommune

en kostnad, og gevinster blir sett på som usikre og

•

Manglende standardløsninger

tillegges derfor lav verdi. Et relatert poeng her er

•

Offentlige anbudsprosesser

manglende fokus på gevinstrealisering når
prosjektene planlegges. Hele 90 prosent av
offentlige virksomheter mangler systematisk tilnærming til gevinstrealisering (Produktivitetskommisjonen,
2016). Det blir sett på som en viktig årsak til at mange rapporterer om svake kvantitative resultater fra
digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Manglende kultur, kunnskap og kapasitet til å arbeide med
gevinstrealisering blir trukket frem som de viktigste årsakene til sviktende arbeid med gevinstrealisering
(Rambøll, 2018).
Motstand mot endringer i etablerte rutiner er en kjent utfordring ved implementering av digitale løsninger. Ofte
er det ikke de digitale løsningene som i seg selv svikter når man skal realisere gevinstene, men
organisasjonskulturen. Motsetninger mellom profesjoner (eksempelvis helse mot teknologi), motstand mot
kompetansebygging og liten endringsvilje kan i stor grad hindre kommunene å hente ut gevinster. For å unngå
dette er det viktig at digitaliseringsprosjektene forankres i organisasjonen. Det må også ses på som et lederansvar
slik at organisasjonen er innstilt på endring.
Flere aktører peker også dessuten på manglende samordning og standardløsninger som utfordringer for å hente
ut gevinster (Riksrevisjonen, 2016) (VISMA, 2018). Staten har en sentral rolle i å identifisere sektorovergripende
utfordringer, og for å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak i forvaltningen. Det er viktig at staten
legger til rette for felles standarder og felleskomponenter der det er mulig. Dersom man velger åpne løsninger
og standarder er det enklere å integrere ulike fagsystemer og hente ut gevinster. Rapporter fra Riksrevisjonen
viser at to av tre kommuner mener at samarbeidet mellom stat og kommune ikke er godt nok (Riksrevisjonen,
2016). Samtidig har det vært et økende fokus på koordinering både mellom kommuner, og mellom kommuner
og stat de siste årene. Dette kan være med på å bidra til at potensialet på 100 milliarder kroner i gevinster over
de neste ti årene kan realiseres.
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Produktivitetskommisjonen11 understreker også dette poenget: «Det kreves en bedre samhandling mellom IKTsystemer i offentlig forvaltning og en samordnet offentlig informasjonsforvaltning, som også omfatter
kommunesektoren».

Figur 11: Andelen kommuner som opplever at stat og kommune har et godt samarbeid på digitaliseringsområdet (tall i
prosent). Kilde: Riksrevisjonen (2016)

E t siste poeng som mange også peker på er at offentlige anbudsprosesser kan være en utfordring når det gjelder
å hente ut digitaliseringsgevinster. Offentlige anbudsprosesser er ofte sentrert rundt enkeltoppgaver og dermed
er det vanskelig å hente ut gevinster som går på tvers av tjenesteinnkjøpene. Til tross for at flere av kommunenes
oppgaver og tjenester er tett knyttet sammen er det ikke slik at innkjøps- og anbudsprosessene er det. Dette kan
bidra til å skape hindringer ved at man ikke tillater kommunene å se de ulike tjenestene de skal levere som en
helhet og dermed heller ikke de digitale løsningene som skal anskaffes som en helhet. I en undersøkelse svarer
mer enn 80 % at anskaffelsesprosesser må endres betraktelig for å imøtekomme en digital transformasjon
(Deloitte, 2015).

11

Fra
Hovedpunkter
fra
Produktivitetskommisjonens
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/sec2
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A. METODEVEDLEGG
Dette metodekapittelet beskriver forutsetningene bak modellen som estimerer gevinster for kommune-Norge.
Modellen utarbeidet er relativt enkel i sin oppbygging. Dersom man hadde inkludere flere variabler kombinert
med estimater med mindre variasjon ville usikkerheten i anslagene blitt redusert. Samtidig er tidshorisonten
relativt lang, og teknologiskutvikling og dens effekt vanskelig å estimere fremover i tid. Når det er stor usikkerhet
i inputvariablene gir det ikke mening å bygge en avansert modell da usikkerheten uansett vil være stor.
Modellen og resultatene i denne rapporten må ikke ses på som en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse i
henhold til DFØs veileder.

A1. Metode - datagrunnlag
I utregning av effekter har vi tatt utgangspunkt i kommunes driftskostnader i 2017. Tallgrunnlaget er hentet fra
SSBs KOSTRA-database. Driftskostnader er her fordelt etter omkring 75 poster hvor vi videre har aggregert
kostnadene fordelt på 16 tjenestekategorier. Totalt var driftskostnadene til norske kommuner 433 milliarder
kroner i 2017. Mens veksten i driftsutgifter har vært 4 prosent i perioden 2003 til 2016, legger vi til grunn en
moderat vekst i driftsutgifter på 1,6 prosent (Aalen, Grimsby, & Grünfeld, 2017).
Tabellen nedenfor12 viser utgiftene i 2017 fordelt på 16 ulike tjenesteområder. Det illustrere at bredden i det
kommunale tjenestilbudet er stort.

Tabell A-1 Kommunenes driftskostnader i 2017 fordelt på 16 tjenesteområder. Kilde: Menon/SSB

Tjenesteområde

Driftskostnader 2017
(Milliarder kroner)

Helse- og omsorg

131,3

31 %

Grunnskolesektor

78,0

18 %

Barnehage

131,3
49,9

12 %

Eiendomsforvaltning, kommune

7%

Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)

29,1
78,0
23,0
49,9
22,8
29,1
20,5

Kultursektoren

16,1
23,0

4%

Barnevern

3%

Kommunale boliger

14,0
22,8
8,9
20,5
8,9

Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø

16,1
6,8

2%

Brann- og ulykkesvern

14,0
5,9

1%

Næringsforvaltning, kommune

5,2
8,9

1%

Administrasjon, kommune
Sosialsektoren samlet

Samferdsel

% av totale
driftskostnader

5%
5%
5%

2%
2%

8,9
12

Tallene i tabellen summere seg til 427 milliarder kroner, mens 6,8
totale driftskostnader for kommunal sektor var 433
milliarder i 2017. Differansen skyldes at ikke alle kostnadene er fordelt på tjenesteområde. Vi har lagt tallene for
kommunekonsern til grunn. I konserntall tas i tillegg med andel av5,9
interkommunale selskap (IKS) og andre
kommunale/fylkeskommunale foretak (f.eks KF og FKF) som leverer eget regnskap.
5,2
3,6
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Kirke

3,6

Politisk styring og kontrollvirksomhet

2,8

1%
1

%

A2. Potensial for besparelser
For hvert tjenesteområde har vi utviklet estimater for besparelser. Estimatene er basert på tidligere rapporter
om mulige besparelser både fra Norge og fra utlandet. Det er stor variasjon rundt besparelsene som det
rapporteres om. Vi har derfor laget tre ulike scenarier; lavt, moderat og høyt. I det laveste scenariet har vi valgt
relativt konservative verdier. I det mest positive estimatet har vi lagt de mer positive estimatene på det enkelte
tjenesteområde til grunn. Anslagene på de tre hovedområdene er beskrevet tidligere i rapporten.

A3. Innfasing over tid og differensiering basert på kommunestørrelse
Perioden vi analyserer er tiårsperioden fra 2018-2027. Vi har lagt til grunn en innfasing av gevinstene over tid. I
2018 som er første år med gevinster er eksempelvis kun 4 prosent av gevinstene beskrevet i forrige avsnitt
inkludert. Vi har en relativt konservativ innfasingstakt noe som gjør at majoriteten av besparelsen forekommer i
slutten av analyseperioden. Faktisk legger vi til grunn at mer enn halvparten av gevinstpotensialet hentes ut i de
siste tre årene av perioden (2025-2027). En innfasing av effekter over tid, er i tråd med effekter en ser fra andre
rapporter.
I tillegg til å innfase gevinsten over tid har vi også laget en enkel modell for å differensiere mellom kommuner.
Ettersom de minste kommune har kommet kortest i arbeidet med å digitaliser gevinstene antar vi at
gevinstpotensialet i disse kommunene er størst. Vi har dermed modellert omkring 20 prosent større effekt i små
kommuner (under 5.000 innbyggere) sammenlignet med store kommuner (mer enn 20.000 innbyggere). Det er
knyttet usikkerhet til hvor stort dette forholdstallet er. Samtidig er dette forholdstallet langt mindre viktig for
resultatene sammenlignet med usikkerheten knyttet til besparelser beskrevet i avsnittet over (A2).

A4: Muliggjørende teknologier som legger grunnlaget for besparelsen
I dette avsnittet beskrives i kortform enkelt av de muliggjørende teknologiene som vil ha stor betydning for
kommunal tjenesteproduksjon fremover. Beskrivelsen er hentet arbeidet gjennomført av Digital21 (opprettet av
Nærings- og Handelsdepartementet). I sitt arbeid beskrives åtte basis- og åtte systemteknologiene som
ekspertgruppen nedsatt i arbeidet med Digital21 mener vil få stor betydning for næringslivet i Norge. Det er
naturligvis forskjell på offentlig og privat næringsliv, men avsnittet gir et godt grunnlag for å forstå hvilke
teknologier som vil påvirke utviklingen også innenfor offentlig tjenesteyting (Digital21, 2018).
Vi har løftet frem fem basisteknologier og fire av systemteknologiene som vi tror vil ha størst betydning for
offentlig sektor. De er beskrevet i den påfølgende teksten som i stor grad en gjengivelse fra Digital21-rapporten.
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Sensorer. Små, energieﬀektive og billige masseproduserte sensorer er en viktig driver for digitalisering i mange
bransjer. Sensorene gir mulighet for å hente inn store mengder data fra fysiske objekter. To trender som nå
kommer, er å legge mer logikk nær sensoren, slik at sensoren i seg selv blir mer autonom, og å ta i bruk mer
avanserte materialer, for eksempel grafén eller piezoelektriske materialer⁵, for å skreddersy sensorene til
måleoppgavene». Riktignok er digitale teknologier en driver for å gjøre sensorene mindre, mer funksjonelle og
billigere, og sensorer blir derfor installert i nær sagt alle systemer, men dette er primært forbedringer på en
allerede moden plattform. Utviklingen innenfor sensorer er imidlertid en viktig muliggjørende teknologi, og det
er også et teknologiområde der det finnes sterke norske miljøer.
Konnektivitet (Connectivity). Vi forventer at data fra sensorer, maskiner og mennesker er tilgjengelige hvor
som helst og når som helst. For å få til dette trenger vi energieﬀektive metoder for kommunikasjon mellom
enheter (konnektivitet), og enhetene må settes inn i en kontekst som gjør at dataene som genereres, kan bli
identifisert, lagret, prosessert og gjort tilgjengelig. Teknologiene som muliggjør konnektivitet er i rivende
utvikling. Spesielt vil trådløse løsninger med innebygget cybersikkerhet og sporbarhet bli rullet ut de
kommende årene, drevet av utviklingen av 5G.
Algoritmer. Når man har store mengder data, er det et mål å hente så mye informasjon
som mulig ut av dataene. Målet kan være prediktiv analyse, altså å prøve å forutse hva som skjer i en prosess,
en maskin eller et produkt, slik at man kan bygge forretningsmodeller basert på reelle behov. Eller det kan være
å få større forståelse av en arbeidsprosess for å kunne eﬀektivisere den. Dette er bare to av mange eksempler. I
bunnen for dette ligger algoritmer som også danner grunnlaget for maskinlæring og kunstig intelligens.
Algoritmer styrer svært mye av de beslutningene som tas uten vår direkte inngripen, og dette fagområdet har
gjort store fremskritt i de siste årene. Algoritmer er ikke en teknologi i seg selv, men er et sett av regler som
beskriver en fremgangsmåte for å løse et sett av lignende problemer. Det som er nytt, er at ny teknologi har gjort
algoritmer i stand til å forstå veldig generelle problemer gjennom å tolke bilder og kjenne igjen språk (stemme
eller tekst), og at reglene i seg selv kan være basert på innsikt generert gjennom maskinlæring eller andre
datadrevne teknologier.
Kunstig intelligens er den enkeltteknologien som har det største potensialet og vil kunne føre til de mest
gjennomgripende endringene som følger av digitaliseringen. Begrepet brukes vidt og omfatter et bredt spekter
av kompleksitet, og den kunstige intelligensen kan være mer eller mindre avansert. Feltet har mange underfelt,
fra søk og regelbaserte ekspertsystemer til enkel maskinlæring, der maskinen lærer ved hjelp av mange presist
formulerte eksempler, til dyp læring, der maskinen lærer gjennom enklere formulerte eksempler, men der
antallet er svært høyt – det vil si at maskinen benytter en veldig stor datamengde. Det siste gjøres mulig gjennom
den utviklingen som nå skjer i stordatanalyser – big data.
Stordataanalyse (big data) er en forutsetning for blant annet «cloud computing» og maskinlæring, men er ikke
en teknologi i seg selv. Stordataanalyse har heller ingen verdi i seg selv, men er en avgjørende forutsetning for
mange av de nye løsningene som implementeres gjennom digitalisering, hvor det ofte handler om å trekke nyttig
informasjon ut av store mengder data. Av og til må det skje raskt – i sanntid – for å møte formålet.
Cloud Computing. Prosesseringskraft og lagringskapasitet blir mye mer tilgjengelig både i skyen (cloud
computing) og nær sensorer (edge computing), og blir viktig for å kunne utløse en del av den kraften som ligger
i den digitale teknologien. Den raske utviklingen i lagringsteknologi gir oss systemer der enorme datamengder
kan lagres langt mer eﬀektivt enn tidligere. Dette driver utviklingen av datasentre som komponenter i
skylagring (cloud storage).
Autonome systemer er systemer som helt eller delvis kan operere selvstendig, med varierende grad av
menneskelig inngripen. Det finnes ulike grader av autonomi – fra systemer hvor et menneske har overordnet
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kontroll over de ﬂeste av operasjonene, til systemer som fungerer helt uavhengig av en menneskelig operatør.
Årsaken til at autonomi er attraktivt, er at slike systemer tilbyr en forretningsmodell hvor man får en høy grad
av verdiøkende tjenesteyting fra systemet i seg selv.
Tingenes internett (Internet-of-things – IoT) dreier seg om å plassere sensorer på «ting» - maskiner,
installasjoner, transportcontainere og emballasje – og så koble «tingene» til et nettverk som gjør det mulig å
hente ut data fra sensorene. Data kan være posisjon, temperatur, bilder, hastighet, akselerasjon og mye annet.
IoT gjør det mulig for alle gjenstander, tjenester og enheter å være koblet opp mot internett samtidig og
interagere med hverandre. Dette er grunnlaget for å utvikle sømløse tjenester på en rekke ulike områder, fra
smarte hjem via smarte samfunn og byer til smart industriproduksjon.
Smarte hjem er en nødvendig forutsetning for å kunne håndtere den eldrebølgen vi ser komme, hvor
pleietrengende må være i stand til å ta større ansvar for sine egne liv og bo hjemme lenger. Smarte samfunn er
innrettet slik at en borger har tilgjengelig de tjenestene hun trenger når hun har behov for dem, noe som øker
eﬀektiviteten og brukervennligheten i de tjenestene som kan tilbys den enkelte. Smart industriproduksjon er
basert på den ferde industrielle revolusjonen, hvor produkter, maskiner og medarbeidere kommuniserer
sømløst i produksjonskjeden og har tilgjengelig den informasjonen som er nødvendig for å få til ﬂeksibel
masseproduksjon.

5G. Dagens mobile nettverk (4G) har ikke tilstrekkelig kapasitet og hastighet til å sikre sammenkobling av en
økende mengde med enheter som skal kommunisere med hverandre. Derfor implementeres nå neste
generasjons mobile nett (5G), som vil muliggjøre kommunikasjon og kontroll av enorme mengder med enheter
i tilnærmet sanntid. 5G beskrives grundig i delrapporten fra ekspertgruppen for dataressurser og infrastruktur.
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