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Sammendrag 

Denne FoU-rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering om digitalisering i storbykommunene. Hensikten 

har vært å innhente og sammenstille kunnskap som skal gjøre kommunene bedre i stand til å realisere 

mulighetene knyttet til digitalisering. Prosjektet favner naturlig nok bredt: Vi skal si noe om både generelle og 

mer spesifikke muligheter og effekter knyttet til digitalisering, med særlig henblikk på organisering og behov for 

personell. Tidshorisonten, hvor langt frem vi ser, er ikke klart definert for alle deler av studien, men det er snakk 

om et «mellomlangt» perspektiv i en kommunal sammenheng: 10-20 år fremover. 

Prosjektet har hatt som mål å undersøke og beskrive hva digitalisering i kommunene er, hvorfor det skjer, 

hvordan det skjer, hvor det skjer og hvilke konsekvenser det får: 

1. Hva: Digitalisering som fenomen, samt de konkrete muliggjørende teknologiene vi snakker om i denne 

rapporten. 

2. Hvorfor: Hvilke utfordringer står kommune-Norge overfor de kommende tiårene, og på hvilken måte er 

digitalisering relevant som en del av løsningen(e). 

3. Hvordan: Endringer i kommuners arbeidsprosesser og tjenester knyttet til digitalisering. 

4. Hvor: Hvem blir mest påvirket, hvor ligger det største mulighetsrommet: Sektorområder, aktiviteter og 

«jobber» (profesjoner).  

5. Konsekvenser: Muligheter, utfordringer og konsekvenser ift. kommunal planlegging.  

 «Digitalisering» er et begrep som for offentlig sektor i stor grad bygger på politiske mål og ambisjoner. 

Kommunens folkevalgte, ledere og ansatte opplever alle et press om at kommunen skal «digitaliseres», ofte 

uavhengig av en forståelse av hva digitalisering faktisk innebærer.  

Eksperter og utallige utredninger kommer med råd om hvordan digitalisering skal gjøres, men det er sjeldent 

noen klar og entydig definisjon av hva som menes med digitalisering i offentlige utredninger og strategier. I denne 

studien har vi forsøkt å holde oss til en relativt kort og enkelt definisjon: Med digitalisering mener vi den 

helhetlige prosessen rundt det å ta i bruk såkalte muliggjørende digitale teknologier for å løse 

kommunens oppgaver på en best mulig måte. 

Gjennom prosjektet har vi kartlagt ulike digitale teknologiområder og identifisert 10 muliggjørende teknologi-

områder som vil være spesielt relevante for kommunene i årene fremover. Teknologiområdene må ses i 

sammenheng, og er delt inn i tre forskjellige kategorier basert på bruksområde, mens det siste teknologiområdet, 

sikkerhet og personvern, går på tvers av de andre teknologiområdene. Resultatet er et forslag til en kommunenes 

teknologiradar. Dette er en egen leveranse (vedlegg til denne rapporten) i FoU-prosjektet. 
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Våre anbefalinger til storbykommunene knyttet til muliggjørende teknologier er kort oppsummert:   

• Ta i bruk teknologier som er så modne at robuste, ferdige løsninger finnes, og potensialet innen 
relevante anvendelsesområder er validert.  
 

• Test og piloter teknologier der ferdige løsninger foreligger, og man har en klar forståelse av sentrale 
anvendelsesområder i kommunen.  

 

• Utred teknologier som har demonstrert sitt potensial i andre sammenhenger, men løsningene og/eller 
forståelsen av anvendelsesområder i kommunen er fortsatt umoden. 

 

• Avvent teknologier som synes å ha lovende potensial, men der ferdige løsninger ikke foreligger og 
forståelsen av anvendelsesområder i kommunen er ukjent. 

 

Det er ingen tvil om at digitalisering er i ferd med å endre svært mange av de kommunale arbeidsprosessene i 

dag. Vi har gått igjennom en rekke digitaliseringsprosjekter i storbykommunenes sektorer og vist hvordan 

digitalisering frigjør tid og ressurser slik at de ansattes kompetanse kan benyttes på en måte som gir bedre 

tjenester for innbyggerne. I denne gjennomgangen av konkrete digitaliseringsprosesser har vi sett at 

digitaliseringspotensialet kan deles inn i tre hovedkategorier: 

1) Effektivisering av dagens arbeidsprosesser 

2) Forbedring av eksisterende tjenester 

3) Innovasjon og utvikling av nye tjenester 

Såkalt automatisering representerer én type digitaliseringsprosess. Denne forbindes oftest med den første 

hovedkategorien (effektivisering av arbeidsprosesser). Automatisering innebærer at man overlater arbeidet helt 

eller delvis til en maskin eller teknikk. Det kan også defineres som innføring av et steg i en arbeidsprosess som 

gjør at prosessen deretter går mer eller mindre av seg selv.  
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Digitalisering vil påvirke de mange tusen såkalte arbeidsprosessene1 som finnes i storbykommunene på ulike 

måter. Noen av dagens arbeidsoppgaver vil automatiseres helt eller delvis bort, og noen vil endres, samtidig som 

nye arbeidsprosesser og -oppgaver vil oppstå. Automatisering er som nevnt én type digitalisering som ofte 

omtales. Med bakgrunn i forskningslitteratur og informasjon om arbeidsstyrken i kommunen har vi estimert at 

automatiseringspotensialet i storbykommunene samlet sett vil kunne være omlag 20 prosent de neste 10-20 

årene.2 Denne delen av FoU-prosjektet presenteres kort som et kapitel i rapporten, og som en egen delleveranse 

(et mer omfattende vedlegg til denne rapporten).  

Dette er naturligvis en beregning som er beheftet med svært stor usikkerhet. Metoden vi har benyttet har flere 

vesentlige svakheter og er omdiskutert i fagmiljøene, men det er likevel etter vår vurdering den metoden som i 

dag kan gi oss det mest relevante anslaget på automatiseringspotensialet i storbykommunene. Se for øvrig 

metodekritisk gjennomgang i vedlegget. 

Grafen til høyre viser automatiseringspotensialet 

fordelt på ulike kommunale sektorer. Størst potensial 

finner vi for arbeidsprosesser innenfor administrasjon. 

Det forventes eksempelvis at en stor del av dagens 

arbeidsprosesser her helt eller delvis kan erstattes av 

såkalte programvareroboter. Slike roboter er allerede i 

bruk i flere av storbykommunene i dag. Robotene 

håndterer informasjon mellom ikke-integrerte systemer 

og såkalte «chatbots». Dette reduserer bl.a. behovet for 

kommunikasjon med brukere fysisk, per telefon eller 

per post/epost og legger til rette for økt selvbetjening.  

 

 

Avslutningsvis i rapporten diskuteres noen sentrale utfordringer knyttet til digitalisering i storbykommunene, 

med tilhørende konsekvenser (anbefalinger) for kommunene: 

Læring gjennom «prøving og feiling» er helt avgjørende for å lykkes med digitalisering. Gjennom intervjuene har 

vi identifisert tre grep kommunen kan gjøre nå for å lykkes bedre med digitaliseringsarbeidet fremover, slik at 

man når dette stadiet på et tidligere tidspunkt: 

▪ Storbykommunene er relativt hierarkisk oppbygd, noe som tidvis kan føre til langsomme beslutnings-

prosesser. I en kontinuerlig omstillingsprosess er man avhengig av kortere beslutningsprosesser for å 

holde tempoet oppe: Utviklingsprosesser bør legge opp til hurtige iterasjoner.  

▪ Flere av intervjuobjektene i dette FoU-prosjektet at offentlig sektor generelt, og kommunen spesielt, 

har en nullfeil-kultur som i stor grad legger hindringer i veien for innovasjon og omstilling. For å lykkes 

 

1 Vi har i denne rapporten lagt til grunn en bred definisjon av «arbeidsprosesser»: «Arbeidsprosesser forstås som en 
rekke med handlinger som er nødvendige for å løse en definert arbeidsoppgave». Mer om definisjon og metoder for å 
kartlegge arbeidsprosesser: https://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-for-
forbedringsarbeid-i-kommunene/eksempler-pa-verktoy-og-metoder/gjennomfore-prosess--og-innholdsanalyser/ 
2 Estimatet er basert på automatiseringspotensial på yrkesnivå, ettersom en kartlegging av alle kommunens 
arbeidsprosesser ligger langt utenfor budsjettrammen i prosjektet. 
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med kontinuerlig omstilling må man utvikle en kultur som både tillater feiling og premierer læring. Dette 

henger nøye sammen med økt satsing på lederutvikling og «digital mentoring» i kommunene. 

Planlegging og gjennomføring av arbeidsprosesser i kommunene må bli mer dynamisk for å kunne utnytte læring 

gjennom «prøving og feiling». En slik organisering av forvaltning og tjenesteproduksjon stiller strenge krav til en 

«plattformtankegang» og en digital infrastruktur som kommunen ikke har på plass i dag.  

Selv om digitalisering fører til at maskiner kan gjøre stadig flere av de oppgavene som mennesker gjør i dag, vil 

kommunens ansatte fremdeles være den viktigste ressursen. Rekruttering og kompetanseutvikling vil være svært 

viktig for kommunene fremover. I forbindelse med digitalisering vil man være avhengig av flere typer formell og 

spesialisert digital kompetanse for å utvikle og drifte de digitale systemene, men man vil også være avhengig av 

en relativt høy grad av generell digital kompetanse blant de ansatte, som vil oppleve en stadig mer digital 

arbeidshverdag.  

Stadig mer uformell kompetanse kreves for å realisere gevinster knyttet til digitale løsninger. Dette må gis større 

oppmerksomhet av kommunene i årene som kommer gjennom ulike typer opplæring på jobb samt systemer for 

kunnskapsdeling i organisasjonene.  
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1. Innledning 

Digitalisering er ikke noe nytt for de fem kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Men 

likevel oppleves det som om man nå står foran en ny fase av digitaliseringen i disse store og komplekse 

organisasjonene. Digitalisering beveger seg ut av IT-avdelingen og inn i alle deler av kommunenes virksomhet. 

For eksempel ser vi at store kommunale sektorer som helse og omsorg i stigende grad høster effektene av 

innføring av velferdsteknologiske løsninger. Det er ikke lenger bare snakk om «å sette strøm på papir» og 

effektivisere administrative prosesser. I årene fremover vil ulike muliggjørende teknologier bidra til at 

personellkrevende («arbeidsintensive») sektorer i storbykommunene kan organisere deler av arbeidet med å yte 

ulike tjenester til innbyggerne på en mer effektiv måte, og dermed frigjøre tid til å øke kapasitet og kvalitet. Dette 

vil kunne få stor betydning for storbyene, da det først og fremst i nettopp disse sektorene, som utfordres av økte 

forventninger til både kapasitet (som en følge av bl.a. demografiske endringer) og kvalitet (bl.a. som en følge av 

at vi som innbyggere har stadig høyere forventninger til alle typer tjenester) i årene fremover.  

Digitalisering representerer en mulighet til å håndtere disse økte forventningene til storbykommunene på en 

mer bærekraftig måte (i alle betydninger av begrepet bærekraft, fra økonomi til miljø). Men selv om 

etterspørselen etter storbykommunenes tjenester (både på forvaltningsnivå og som leverandør av velferd til 

innbyggerne) til synelatende er uendelig, representerer likevel digitalisering en så stor mulig endring at man også 

kan tenke at den utfordrer storbykommunenes rolle i fremtiden. Robert Steen, finansbyråd i Oslo kommune, 

utdypet nylig dette i et avisinnlegg: «Digitaliseringen kommer til å føre til større omveltninger enn den 

industrielle revolusjon. Hvis vi ikke henger med i svingene, står kommunene i fare for å gjøre seg overflødig i 

morgendagens samfunn.»3  

I dette FoU-prosjektet har vi forsøkt å sammenstille et kunnskapsgrunnlag om digitalisering i storbykommunene 

som skal gjøre kommunene bedre i stand til å realisere mulighetene knyttet til digitalisering. Prosjektet favner 

naturlig nok bredt: Vi skal si noe om både generelle og mer spesifikke muligheter og effekter knyttet til 

digitalisering, med særlig henblikk på organisering og behov for personell. Tidshorisonten, hvor langt frem vi ser, 

er ikke klart definert for alle deler av studien, men det er snakk om et «mellomlangt» perspektiv i en kommunal 

sammenheng: 10-20 år fremover. 

Forskningsspørsmål og tema for rapporten 

Utgangspunktet for dette FoU-prosjektet er følgende overordnede spørsmål stilt av oppdragsgiver: 

A. Hvordan kan automatisering av arbeidsprosesser påvirke kommunenes behov for arbeidskraft i de 

kommende årene?  

B. Hvilke typer interne arbeidsprosesser og innbygger-rettede tjenester kan være særlig egnet for å 

automatiseres? 

C. Hvordan kan bruk av digitalisering påvirke tradisjonelle arbeidsoppgaver?  

D. Hvordan kan økt digitalisering endre kommunenes behov for personell, lokalisering av tjenester og 

kommunale arbeidsplasser?  

 

3 Dagens Perspektiv, 14. januar 2019: https://www.dagensperspektiv.no/2019/det-offentlige-ma-ta-eierskap-til-
digitaliseringen 
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I denne rapporten søker vi å besvare disse spørsmålene ved å undersøke og beskrive hva digitalisering i 

kommunene er, hvorfor det skjer, hvordan det skjer, hvor det skjer og hvilke konsekvenser det får: 

• Hva: Digitalisering som fenomen, samt de konkrete muliggjørende teknologiene vi snakker om i denne 

rapporten. 

• Hvorfor: Hvilke utfordringer står kommune-Norge overfor de kommende tiårene, og på hvilken måte er 

digitalisering relevant som en del av løsningen(e). 

• Hvordan: Endringer i kommuners arbeidsprosesser og tjenester knyttet til digitalisering. 

• Hvor: Hvem blir mest påvirket, hvor ligger det største mulighetsrommet: Sektorområder, aktiviteter og 

«jobber» (profesjoner).  

• Konsekvenser: Utfordringer, konsekvenser ift. planlegging, anbefalinger. Svarer ut spørsmål D.  

Digitalisering er svaret – men hva er spørsmålet? 

Storbykommunene kan sies å stå overfor tre store utfordringer i årene fremover4: 

1. Nasjonale utfordringer og ny arbeidsdeling: Kommunene og storbyregionene skal ta et mye større 

ansvar for offentlig forvaltning og tjenesteyting i årene fremover i samsvar med bl.a. regionreformen. 

Enten det er snakk om klimatilpasning med smartere byer og samferdsel, eller å avlaste 

spesialisthelsetjenesten med et mer omfattende helse- og omsorgstilbud lokalt i primærhelsetjenesten, 

er konklusjonen uansett at storbykommunene få flere og mer komplekse oppgaver i årene fremover.5 

 

2. Innbyggernes forventninger: Innbyggerne har stadig økte forventninger til tjenestetilbudet som ytes fra 

de store byene. Vi sammenlikner nå gjerne offentlige tjenester med våre brukeropplevelser fra privat 

sektor og står ikke lenger «med lua i hånda»: Økt rettsliggjøring av kommunale tjenester og et 

forbrukerperspektiv betyr helt andre forventninger om omstilling og service i fremtiden. 

 

3. Økonomisk bærekraft og demografiske endringer: Det kommer tydelig frem iblant annet regjeringens 

«Perspektivmelding» at også kommunene må forvente betydelige endringer i det økonomiske 

handlingsrommet de neste tiårene. Det er flere grunner til at det vil bli et langt sterkere press på de 

offentlige finansene fremover, og det skyldes faktorer både på inntekts- og utgiftssiden. Inntektene fra 

olje- og gassindustrien er ventet å falle og det blir færre skattebetalere i arbeidslivet relativt til antall 

innbyggere som vil stå utenfor arbeidslivet pga. demografiske endringer. Samtidig er utgiftene ventet å 

øke, med forventning om økt tilbud av velferdstjenester med stadig høyere kvalitet.   

Disse utfordringene representerer imidlertid også store muligheter for nettopp storbykommunene: De raskt 

voksende byregionene har størrelse og evne til å gjennomføre investeringer i digitalisering og tiltrekke nødvendig 

kompetanse som kan bidra til å løse utfordringene sammen med innbyggerne på en bedre måte enn både små 

kommuner, og i mange tilfeller, staten (som ikke har samme direkte kontakt med innbyggerne).  

Oppsummert kan vi si at digitalisering forventes å være ett svar på mange av storbykommunenes utfordringer i 

årene fremover: 

 

4 Se for øvrig gjennomgang av kommunesektorens fremtidige utfordringer for en mer omfattende analyse her 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/tbu/kommunesektorens_framtidige_utfordring
er_helge_eide.pdf. 
5 Viktige føringer fra regjeringen er blant annet gitt i Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-s-20162017/id2548145/ og Prop. 84 S (2016–2017) Ny 
inndeling av regionalt folkevalt nivå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-84-s-20162017/id2546597/. 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/tbu/kommunesektorens_framtidige_utfordringer_helge_eide.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/tbu/kommunesektorens_framtidige_utfordringer_helge_eide.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-s-20162017/id2548145/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-84-s-20162017/id2546597/
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«Digitalisering er et av svarene på behov for effektivisering og for å forbedre tjenestetilbudet uten å øke 

kostnadene. I takt med at samfunnet digitaliseres øker forventningene til infrastruktur og tilgang på 

digitale tjenester fra kommunal sektor. Oppslutningen om felles digitaliseringsløsninger for kommunal 

sektor øker og er en av nøklene for å kunne levere sammenhengende og brukervennlige digitale 

tjenester til innbyggere og næringsliv.» Status kommune 2019: Der folk bor. KS, 2019.6 

Digitalisering og arbeidsprosesser 

I en studie om digitalisering er det et behov for en innledende diskusjon om hva dette fenomenet er og hvilken 

definisjon vi legger til grunn i vår tilnærming. «Digitalisering» er et begrep som for offentlig sektor i stor grad 

bygger på politiske mål og ambisjoner. Kommunens folkevalgte, ledere og ansatte opplever alle et press om at 

kommunen skal «digitaliseres», ofte uavhengig av en forståelse av hva digitalisering faktisk innebærer.  

Eksperter og utallige utredninger kommer med råd om hvordan digitalisering skal gjøres, men overraskende få 

definerer hva man faktisk mener med digitalisering, som påpekt av Pettersen og Rolland i en kronikk i DN i 2018. 

For eksempel nevnes begrepet «digitalisering» 298 ganger i regjeringens stortingsmelding om digitalisering, 

Digital Agenda for Norge, men en formell definisjon av hva man legger i begrepet finner man ikke der. Heller ikke 

Difis Digitaliseringsstrategi i offentlig sektor har noen presis definisjon av hva som menes med digitalisering. 

Vi har benyttet metoder for kunnskapssøk i akademiske databaser (metoder for såkalte «kunnskaps-

oppsummeringer») og finner den mest relevante norske gjennomgangen av begrepet i en litteraturstudie 

gjennomført av forskere ved NHH. Denne studien konkluderer med følgende forslag til definisjon av 

digitalisering7: 

Prosessen med å benytte digital teknologi til å endre på en eller flere sosio-tekniske strukturer.  

Videre defineres tilliggende begreper som digital innovasjon og digital transformasjon:  

• Digital innovasjon (resultat): Et nytt produkt eller tjeneste som skaper ny verdi for adoptanter, utviklet 

ved å kombinere digital teknologi på nye måter eller med fysiske komponenter.  

• Digital innovasjon (prosess): Å kombinere digital teknologi på nye måter eller med fysiske produkter, for 

å utvikle et nytt produkt eller tjeneste som skaper ny verdi for adoptanter.  

• Digital transformasjon: Når digitalisering og digital innovasjon over tid anvendes til å muliggjøre 

vesentlige endringer i måten man arbeider på, og som leder til signifikant transformasjon av en 

organisasjon eller en hel industri.8 

Til slutt vil vi også nevne Kommunal- og Moderniseringsdepartementets definisjon av digitalisering:  

 

6 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-
2019.pdf 
7Osmundsen, Iden og Bygstad, 2018: HVA ER DIGITALISERING, DIGITAL INNOVASJON OG DIGITAL 
TRANSFORMASJON? EN LITTERATURSTUDIE https://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/532/452 
8 Regjeringens digitaliseringsstrategi, Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025, 
definerer digital transformasjon på følgende måte: «…å endre de grunnleggende måtene virksomhetene løser 
oppgavene på ved hjelp av teknologi». https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-
politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/ 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf
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«Digitalisering er en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, 

prosesser og systemer til elektroniske og digitale løsninger. Digitalisering innebærer omlegginger av 

virksomheter og dermed endringer i arbeidsprosesser, organisering, regelverk eller teknologi». 

Oppsummert kan vi si at det meste av nyere teori rundt digitalisering peker på at en helhetlig tankegang er viktig 

i digitaliseringsprosesser, og dette er vanskelig å få til dersom ulik begrepsforståelse fører til at ikke alle trekker 

i samme retning.  

I denne studien har vi forsøkt å holde oss til en relativt kort og enkelt definisjon: Med digitalisering mener vi den 

helhetlige prosessen rundt det å ta i bruk såkalte muliggjørende digitale teknologier for å løse 

kommunens oppgaver på en best mulig måte. 

Det betyr blant annet at vi ser på digitalisering som en prosess som omfatter mye mer enn automatisering og 

robotisering av arbeidsprosesser. Automatisering er én form for digitalisering. Automatisering forbindes oftest 

med effektivisering av arbeidsprosesser. Automatisering innebærer at man overlater arbeidet helt eller delvis til 

en maskin eller teknikk. Det kan også defineres som innføring av et steg i en arbeidsprosess som gjør at prosessen 

deretter går mer eller mindre av seg selv. Ofte gjennomføres automatisering med den hensikt å la maskiner ta 

over repetitive, monotone eller farlige oppgaver. Målet kan være effektivisering, men det kan også være at man 

gjennom automatisering søker å øke kvaliteten på en tjeneste.9   

Dermed besvarer vi de to forskningsspørsmålene B og C noe ulikt: «B. Hvilke typer interne arbeidsprosesser og 

innbygger-rettede tjenester kan være særlig egnet for å automatiseres?» «C. Hvordan kan bruk av digitalisering 

påvirke tradisjonelle arbeidsoppgaver?» Vi analyserer automatiseringspotensialet mer kvantitativt basert på 

internasjonale analyser av automatisering av arbeidsprosesser i ulike yrker og funksjoner, mens hele 

digitaliseringspotensialet i kommunene og hvordan det vil fortsette å endre organisering og arbeidsplasser i 

kommunen adresseres gjennom mer kvalitative metoder.  

Begrepet arbeidsprosesser står også sentralt i utredningen. Vi har valgt å ta utgangspunkt i KS’ definisjon av dette 

begrepet: «Arbeidsprosesser forstås som en rekke med handlinger som er nødvendige for å løse en definert 

arbeidsoppgave».10 

Avgrensninger 

Det er viktig å påpeke at denne rapporten ikke representerer noen form for statusgjennomgang av 

digitaliseringsarbeidet, eller «digitaliseringsnivået», i storbykommunene. Det finnes flere andre rapporter som 

redegjør for dette.11 Det har altså vært et eksplisitt mål å ikke gå dypt inn i problemstillinger knyttet til 

digitalisering som dekkes gjennom andre kunnskapskanaler storbyene har tilgang til. Dette kan være kunnskap 

om metoder for planlegging og gevinstrealisering knyttet til digitaliseringsprosjekter, dypere sektorspesifikk 

kunnskap om digitalisering (for eksempel om betydningen av ulike typer fagsystemer som benyttes i de ulike 

kommunale sektorene) og kartlegging av arbeidsprosesser innenfor ulike fag- og sektorområder i kommunen i 

 

9 Automatisering av arbete: MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER, SKL 2018 
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5408.pdf?issuusl=ignore 
10 Mer om definisjon og metoder for å kartlegge arbeidsprosesser: 
https://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-for-forbedringsarbeid-i-
kommunene/eksempler-pa-verktoy-og-metoder/gjennomfore-prosess--og-innholdsanalyser/ 
11 En omfattende gjennomgang av kommunenes status på digitaliseringsområdet finnes her: 
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/hvor-digital-er-
kommunesektoren/.  

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/hvor-digital-er-kommunesektoren/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/hvor-digital-er-kommunesektoren/
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forbindelse med implementering av digitale systemer og verktøy. Til det siste, begrepet arbeidsprosesser: Selv 

om ett av spørsmålene som er stilt til utreder dreier seg om «endringer i kommuners arbeidsprosesser» er det 

altså slik at vi i denne studien ikke har kartlagt alle arbeidsprosesser som finnes i de fem kommunene (eller i 

kommune-Norge for øvrig). Det finnes mange hundre, kanskje tusen, arbeidsprosesser i hver kommune, og det 

er vanligvis et omfattende arbeid å kartlegge og beskrive én enkelt arbeidsprosess i forbindelse med 

implementering av digitale løsninger.  

Storbykommunene er svært komplekse organisasjoner. I dette utredningsprosjektet har vi forsøkt å analysere 

digitalisering og arbeidsprosesser både «top-down» og «buttom-up». Det første perspektivet kan illustreres 

gjennom et kart over overordnede «kjerneprosesser» som er utarbeidet av Trondheim kommune («Huset 

Trondheim kommune»):  

 

Her ser vi hvordan kommunen definerer kjerneprosessene som overordnede oppgaver som en følge av politiske 

beslutninger samt ledelsesprosesser i kommunen. Disse kjerneprosessene korresponderer i stor grad med de 

største sektorene i kommunen når det kommer til antall ansatte og kommunale budsjetter: Utdanning, 

barnehage, helse og omsorg, samferdsel og teknikk (bygg, vei, annen infrastruktur og miljø) og administrasjon. I 

disse sektorene finner vi arbeidsprosessene som undersøkes i denne studien. Vi har følgelig i hovedsak valgt et 

sektorfokus som inngang til analysen. Men vi har også gjort vurderinger av interne støtteprosesser, som for øvrig 

også er en del av Trondheim kommunes «prosesskart». For eksempel har vi vurdert konkrete 

digitaliseringsprosjekter knyttet til saksbehandling samt økonomi og finans.  

I noen tilfeller går vi dypere ned i bestemte arbeidsprosesser, eller et sett av arbeidsprosesser, innenfor for 

eksempel en bestemt støtteprosess (for eksempel «saksbehandling»). Men for øvrig har vi måttet gjennomføre 

innhenting av empiri og analyser av konsekvenser på et mer aggregert nivå. Dette skiller seg ikke fra andre 
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tilsvarende undersøkelser i så måte, for eksempel Riksrevisjonens omfattende gjennomgang av digitalisering i 

kommunene, «Undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester», fra 2015.12  

Metoder og delleveranser  

Kvalitative metoder 

Problemstillingene i dette FoU-prosjektet er belyst gjennom dokumentanalyse, intervjuer og skriftlige spørsmål 

til kommunene, samt beregningsmetoder knyttet til vurdering av automatiseringspotensial i kommunen og 

metoder for utvikling av en egen teknologiradar:  

Litteraturstudie: Det er gjort en gjennomgang av over 300 ulike utredninger og forskningsbaserte studier av 

digitalisering i både privat og offentlig sektor generelt, i Norge og i utlandet, og i kommunesektoren spesielt. En 

fullstendig oversikt over dokumentasjonen som er lagt til grunn går fram av referanselisten. I denne 

gjennomgangen har vi lett systematisk etter forskningsbasert empiri knyttet til digitaliserings- og 

automatiseringspotensialet i offentlig sektor generelt, og for spesifikke arbeidsprosesser i kommuner spesielt. 

Det har vært svært utfordrende å finne empiri som besvarer forskningsspørsmålene i vår studie direkte. Det 

forskes mye på digitalisering, og det skrives mange offentlige utredninger om temaet, men vi finner at disse i all 

hovedsak beskriver utfordringer knyttet til digitalisering, samt «mulighetsrom» og strategier knyttet til 

anvendelse av digitale, muliggjørende teknologier. Som en følge av at vi ikke har funnet tilstrekkelig empiri med 

konkrete vurderinger av potensial og konsekvenser av digitalisering og automatisering for arbeidsprosesser 

generelt og i kommuner/offentlig sektor spesielt, har vi valgt å ta utgangspunkt i et internasjonalt rammeverk 

for beregning av automatiseringspotensial innenfor de yrker/profesjoner som står for kommunal forvaltning og 

tjenesteproduksjon (altså de som utfører arbeidsprosessene). Se «automatiseringsberegninger» under og i egen 

delrapport.     

Intervjuer og spørsmål per epost: Vi har gjennomført semistrukturerte intervjuer med 22 personer som arbeider 

med digitalisering til daglig i storbykommunene. Intervjuene har supplert litteratur og kvantitative beregninger 

på en god måte: Det har vært helt essensielt å snakke med de som «har skoene på» for å forstå hvordan 

digitalisering forstås i kommunene samt hvordan dette settes i sammenheng med kommunens oppgaver, 

ledelsesprosesser og strategier. 

Delleveransene og metode knyttet til disse 

Vi har også som nevnt gjennomført kvalitative og kvantitative analyser knyttet til to egne arbeidsprosesser, eller 

delleveranser, i prosjektet. Disse to leveransene kommer som vedlegg til selve hovedrapporten, og metode er 

gjort grundig rede for i disse delrapportene. Metode er også diskutert i de to kapitlene i denne rapporten hvor 

funnene er presentert (kapitel 2 og 5). I det følgende oppsummerer vi helt kort om metode: 

- Teknologiradar: For å konkretisere hvordan digitalisering faktisk vil påvirke de ulike sektorene i 

storbykommunene har vi identifisert 10 teknologiområder som vil være spesielt relevante, og illustrerer 

med eksempler. De ti teknologiområdene har kommet frem gjennom bruk av metoden horizon scan, 

 

12 Riksrevisjonens «Undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester», Dokument 3:6 (2015–2016), 
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2015-2016/digitalisering-av-kommunale-tjenester/ 
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hvor en studie av akademiske kilder og FoU-arbeid suppleres med søk i åpne kilder som belyser praksis 

og teknologitrender også i andre bransjer og geografier. 

- Automatiseringsberegninger: Da vi ikke har kunnet finne gode beregninger av 

automatiseringspotensialet for arbeidsprosesser i kommuner i faglitteratur eller offentlige utredninger 

har vi i dette prosjektet utviklet en beregningsmetode som bygger på en mye benyttet internasjonal 

modell. Metoden går i korthet ut på å ta utgangspunkt i kjente studier av automatiseringspotensialet 

innenfor yrkesgrupper som man finner i kommunesektoren, og tilpasse dette til norske forhold ved å 

anvende tall fra KS knyttet til omfanget av de ulike yrkesgruppene (antall årsverk) i norsk 

kommunesektor. Dette benyttes som et anslag på omfang av kommunale sektorer og ulike typer 

arbeidsprosesser, da det ikke finnes andre kjente metoder for å beregne automatiseringspotensialet for 

alle arbeidsprosesser eller bestemte kommunale sektorer. Vi er ikke alene om å ha tilpasset denne 

modellen til beregninger av automatiseringspotensialet i norsk arbeidsliv: Både SSB og NHO har fått 

utført tilsvarende beregninger med utgangspunkt i denne metoden, og Svenske kommuner og landsting, 

SKL, har også vurdert metoden som relevant for beregning av automatiseringspotensialet i svenske 

kommuner. Vi finner det imidlertid nødvendig å understreke at beregningene av 

automatiseringspotensial er beheftet med stor usikkerhet og at metoden er omdiskutert. Resultatene 

må dermed benyttes med varsomhet. Resultatene må ses på som grove anslag, i mangel av bedre 

metoder og sikrere tall. Vi har vurdert det dit hen at det likevel er riktig å publisere disse beregningene 

som en del av denne rapporten, da dette er et hovedspørsmål i FoU-prosjektet og det trolig er knyttet 

stor interesse til nettopp slike beregninger. 

Undersøkelsesperioden har vært 2018–2019. Datainnsamlingen ble avsluttet i mai 2019.  
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2. Forslag til teknologiradar for kommunene 

I dette kapitlet går vi igjennom de viktigste muliggjørende teknologiene som kommer til anvendelse i 

storbykommunene i årene fremover. Her er ikke dagens systemer, som for eksempel ulike virksomhets- og 

fagsystemer, omtalt i særlig detalj da det har vært oppdragsgivers ønske å fokusere mest på nye teknologier. 

De ti teknologiområdene som er identifisert i dette kapitlet har kommet frem gjennom bruk av metoden horizon 

scanning13, hvor en studie av akademiske kilder og FoU-arbeid suppleres med søk i åpne kilder som belyser 

praksis og teknologitrender også i andre bransjer og geografier. Målet for arbeidet er å gi et bredt perspektiv på 

tematikken – med fokus på hvor endringene fremover forventes å bli størst. Prosjektgruppen og prosjektets 

intervjuobjekt i kommunene har også gitt sine innspill til relevante teknologiområder gjennom prosessen. 

I dette FoU-prosjektet forsøker vi å gjøre en helhetlig vurdering av prosessen knyttet til digitalisering, og de ulike 

effektene som dette har på organisering av kommunens arbeid og tjenester. Her er det viktig å skille mellom 

effekter som kan realiseres gjennom endringer i dagens arbeidsprosesser og tjenester, og de mer fundamentale 

endringene i kommunens portefølje av tjenester som digitalisering kan bidra til på lengre sikt: Ved å se på 

hvordan man kan effektivisere dagens løsninger gjør man en statisk betraktning av mulighetsrommet, men 

teknologiområdene dekker et større digitalt potensial enn som så. Noen av teknologiområdene er på et så tidlig 

stadium at det er vanskelig å forestille seg hvordan det vil påvirke eksisterende tjenester og arbeidsprosesser. I 

mange tilfeller kan man tenke seg at de muliggjørende teknologiene som vi beskriver i denne rapporten vil bidra 

til utvikling av helt nye tjenester og nye former for arbeidsdeling mellom innbyggere, sivilsamfunnet, 

næringslivet, stat og kommune. Vi ser derfor på digitaliseringspotensialet som tredelt: 

1. Effektivisering av dagens arbeidsprosesser 

2. Forbedring av eksisterende tjenester 

3. Innovasjon og utvikling av nye tjenester 

Muliggjørende teknologier har relevans for både individer, sosiale strukturer og artefakter. Vi snakker dermed 

om både digitale innbyggere, digitale ansatte og digitale objekter i denne rapporten. 

Muliggjørende teknologiområder for storbykommunene 

Gjennom prosjektet har vi kartlagt ulike digitale teknologiområder og identifisert 10 muliggjørende 

teknologiområder som vil være spesielt relevante for kommunene i årene fremover. Teknologiområdene må ses 

i sammenheng, og er delt inn i tre forskjellige kategorier basert på bruksområde, mens det siste teknologi-

området, sikkerhet og personvern, går på tvers av de andre teknologiområdene. Resultatet er en 

storbykommunenes teknologiradar. Dette er en egen leveranse (vedlegg til denne rapporten) i FoU-prosjektet. 

 

 

13 For mer informasjon om denne metoden, se for eksempel OECDs gjennomgang av metoden her: 
https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm 

https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm
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Arkitektur og plattformer: 

1. Stordata og digitale plattformer: En digital plattform gjør data og rammeverk tilgjengelig, slik at ulike 

aktører kan realisere nye tjenester basert på disse. Som i privat sektor kan digitale plattformer være en 

driver for innovasjon og effektivisering i kommunene og andre deler av offentlig sektor.  

 

2. Blokkjedeteknologi: Blokkjedeteknologi gjør det mulig å foreta sikre digitale transaksjoner av ulike typer 

data, uten at man er avhengig av å gi ansvar og kontroll til en enkelt mellommann. Transaksjonene 

håndteres og lagres isteden desentralt av alle deltakere i blokkjeden, sikret gjennom sterk kryptering. 

Nye interne kapabiliteter: 

3. Kunstig intelligens og maskinlæring: Kunstig intelligens refererer her til en datamaskins evne til å gjøre 

ting som mennesker opplever som smart. Maskinlæring er en hovedretning innen kunstig intelligens 

hvor en datamaskin lærer en konkret oppgave gjennom å analysere store mengder data, ikke gjennom 

forhåndsdefinerte regler. 

4. Programvareroboter: Programvareroboter, ofte omtalt som RPA (Robotic Process Automation) er 

dataprogrammer som kan bidra til å automatisere arbeidsoppgaver ved å logge seg inn på og 

gjennomføre handlinger på en datamaskin slik en menneskelig bruker ellers ville gjort det.  

Teknologier i grensesnittet mot brukerne: 

5. Tingenes internett og sensorer: Tingenes internett refererer her til utviklingen hvor tingene i våre fysiske 

omgivelser i stadig økende grad blir koblet til internett, som muliggjør digital overvåking, feilretting og 

styring av dem. Omgivelsene får også stadig flere ulike typer sensorer, som gir data om miljøet og 

hendelser der. 

 

6. Fysiske roboter, droner og selvkjørende kjøretøy: Maskiner som kan orientere og forflytte seg selv ved å 

sanse sine omgivelser. Eksempel her kan være droner for varetransport i luften, til lands og til vanns, 

selvkjørende biler/busser og fysiske roboter til bruk på lager og i produksjon. 

 

7. Mobilens egenskaper og wearables: Med wearables menes her digitale enheter man bærer på kroppen, 

som registrerer data om brukeren og/eller gir brukeren informasjon, eks. smartklokke og aktivitetsbånd. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 6  R A P P O R T  

 

Mobilen er nå viktigste digitale kanal for mange, og en brobygger mellom den fysiske verden og digital 

informasjon. 

 

8. Chatbots og digitale assistenter: En chatbot er et program som kan simulere en samtale med mennesker 

i form av tale eller tekst og besvare henvendelser, ofte basert på kunstig intelligens. En digital assistent 

er i videre forstand programvare som kan utføre oppgaver eller tjenester for en bruker.  

 

9. Virtuell og utvidet virkelighet: Virtuell virkelighet er opplevelser i et omsluttende og «oppdiktet» 3D-

miljø, gjerne ved hjelp av VR-briller. Utvidet virkelighet er når datagenerert grafikk legges over den 

virkelige verden, gjerne gjennom AR-briller eller på skjermen til en mobil eller et nettbrett. 

I tillegg har vi valgt å behandle sikkerhet og personvern som et eget tverrgående teknologiområde, for å 

understreke den tiltagende viktigheten det vil ha fremover: 

10. Sikkerhet og personvern: Teknologier, kompetanse og prosesser er nødvendig for å beskytte og 

forebygge uønsket tilgang til kommunenes, virksomheters og brukeres digitale informasjon, samt sikre 

personvern for ansatte og brukere. 

 

Oppsummering av de 10 teknologiområdenes 
modenhet med hensyn til anvendelse i kommunene. 
Modenhet her relaterer seg både til teknisk modenhet 
– finnes det ferdige løsninger på markedet – og 
bruksmessig modenhet – er teknologien utprøvd og 
verifisert innen de anvendelsesområdene som er 
relevant for kommunene. Se vedlegget «Kommunenes 
teknologiradar» for mer detaljer om vurderingene. 
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Noen av teknologiområdene er modne og kan benyttes allerede i dag. Det betyr at det både finnes robuste, 

ferdige løsninger på markedet, og at potensialet innen relevante anvendelsesområder allerede er testet ut og 

validert. Andre teknologier er i en såkalt test-fase. Dette er teknologier som virtuell og utvidet virkelighet og 

chatbots. Dette er teknologiområder der ferdige løsninger foreligger, og man har en klar forståelse av sentrale 

anvendelses-områder i kommunen. Noen teknologier har demonstrert sitt potensial i andre sammenhenger, 

men løsningene og/eller forståelsen av anvendelsesområder i kommunen er fortsatt umodne. Eksempler på 

disse teknologiområdene er mobilens egenskaper og wearables og fysiske roboter, droner og selvkjørende 

kjøretøy. Disse teknologiene bør utredes videre før man eventuelt tar dem i bruk i kommunene. Til slutt har 

man teknologiområder som er på et modenhetsnivå der kommunene bør avvente og se an utviklingen før man 

starter noen konkrete initiativer. Dette gjelder i hovedsak blokkjedeteknologi, selv om dette teknologiområdet 

holder på å bevege seg inn i utred-kategorien i dag.  

Oppsummert kan vi si at teknologiområdenes relevans for de kommunale sektorene vi har analysert er noe ulikt: 

Oppsummering av teknologiområdes relevans for de definerte sektorer. Se vedlegget «Kommunenes teknologiradar» for 
mer detaljer om vurderingene. 

 

Hvordan bør storbykommunene forholde seg til nye muliggjørende teknologier?  

Det er prosjektgruppens vurdering at kommunene bør fokusere på effektiv anvendelse av ny teknologi i sin 

virksomhet, snarere enn basis teknologiutvikling i seg selv. Dette fordrer likevel betydelig intern kompetanse 

samt overvåking av aktuelle teknologiområder som beskrevet i «Kommunenes teknologiradar». Avhengig av 

teknologiområdenes modenhet vil en hensiktsmessig tilnærming kunne være:  

• Ta i bruk teknologier som er så modne at robuste, ferdige løsninger finnes, og potensialet innen relevante 

anvendelsesområder er validert.   

• Test og piloter teknologier der ferdige løsninger foreligger, og man har en klar forståelse av sentrale 

anvendelsesområder i kommunen.   
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• Utred teknologier som har demonstrert sitt potensial i andre sammenhenger, men løsningene og/eller 

forståelsen av anvendelsesområder i kommunen er fortsatt umoden.  

• Avvent teknologier som synes å ha lovende potensial, men der ferdige løsninger ikke foreligger og forståelsen 

av anvendelsesområder i kommunen er ukjent. 
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3. Digitalisering av arbeidsprosesser i ulike deler av 
kommunene 

I dette kapitlet ser vi nærmere på hvordan digitalisering av arbeidsprosesser foregår i kommunene. 

Det er ingen tvil om at digitalisering er i ferd med å endre svært mange av de kommunale arbeidsprosessene i 

dag. For eksempel viser en undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra KS at nærmere seks av ti kommunalsjefer 

opplever at ny arbeidsrelevant teknologi og digitalisering har ført til at de ansattes arbeidsoppgaver har endret 

seg vesentlig. I nær tre av fem kommuner fører den teknologiske utviklingen også til at medarbeidere får et 

bredere spekter av oppgaver enn tradisjonelle fag- og profesjonsgrenser tilsier.14 Samtidig viser en Difi-rapport 

som kartla 412 digitaliseringstiltak i 70 statlige virksomheter i 2018, at kun en tiendedel dreier seg om å endre 

måten virksomheten løser oppgavene på.15 Trolig ligger kommunene langt foran staten her.  

I det følgende går vi raskt igjennom noen sektorer og kjerneprosesser i kommunene og ser på hvordan 

digitalisering foregår samt vurderer potensialet for digitalisering i disse. Vi benytter en del konkrete eksempler 

da vi tror at dette er viktig for å oppnå en dypere forståelse av potensial og konsekvenser for kommunenes 

planlegging knyttet til digitalisering av arbeidsprosesser.  

Saksbehandling 

Saksbehandling er et av områdene innenfor administrasjon i storbykommunene med størst digitaliserings-

potensial. Saksbehandlingsoppgaver finnes innenfor alle de store kommunale sektorene. Eksempler er:   

• Søknader om helse-omsorgstjenester  

• Barnehageplass  

• Ulike tilskuddssøknader  

• Elevpermisjoner 

• Leie av lokaler  

Prosjekt «digitale innbyggertjenester» i Kristiansand er ett av flere eksempler på satsing knyttet til digitalisering 

av saksbehandling i storbykommunene som omfatter mange av de kommunale sektorene og 

saksbehandlingsprosessene.16 

Et mye omtalt eksempel på digitalisering av saksbehandling finner vi innenfor plan- og bygningsetaten og 

arbeidsprosesser knyttet til byggesaksbehandling. Kommunene behandler i dag samlet om lag hundre tusen 

byggesaker fra private og profesjonelle virksomheter hvert år. Dette koster alle landets kommuner totalt om lag 

1,5 milliarder kroner per år i saksbehandlingskostnader. Disse er ofte kompliserte og det rapporteres at om lag 

40 prosent av byggesøknadene inneholder feil.2 Det er derfor en krevende arbeidsprosess å behandle 

byggesaker, som i tillegg ofte krever manuell behandling. I dag er arbeidsprosessen preget av varierende kvalitet 

 

14 På oppdrag fra KS har Ipsos samlet svar fra 205 kommunalsjefer i en ny undersøkelse om endrede kompetansebehov 
i en digitalisert helse- og omsorgssektor. https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-
rekruttering/okt-behov-for-digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/ 
15 https://www.difi.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser/digitaliseringstiltak-i-staten-2018 
16 https://www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/innhold/prosjekter/Digitaliseringsprosjektet/ 

https://www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/innhold/prosjekter/Digitaliseringsprosjektet/
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og tilgang på nødvendige data og dokumenter. KS påpeker at mangelen på digitalisering vanskeliggjør både 

saksbehandlingen og søknadsprosessen. 

Digitalisering av søknadsprosessene sparer tid og kostnader for alle parter involvert i prosessen. Kommunene 

bruker i dag store summer og har om lag 1 500 kommunale ansatte som jobber med byggesøknader, det er derfor 

store potensielle besparelser knyttet til digitalisering:  

- Kapasitet: Frigjør kapasitet for kommunale saksbehandlere ved å digitalisere arbeidsprosessen. Dette 

løsriver den ansatte fra rutinemessige oppgaver og gjør at personen kan fokusere på å ta bedre 

avgjørelser, ved hjelp av bedre og samordnede digitale løsninger. 

- Økt kvalitet: Løsningene kan lede til en bedre kvalitet på saksbehandlingstjenesten, både for 

privatpersoner og næringslivet. 

Arbeidsprosesser knyttet til økonomi, personal og administrasjon 

Digitalisering av økonomi, personal og administrasjon er blant de mest lavthengende fruktene med hensyn til 

muligheter for rask gevinstrealisering ifølge mange statusrapporter om digitalisering i kommunene.17 

Digitalisering innenfor denne delen av kommunens virksomhet starter ofte med digitalisering av alle bilag, som 

gjennomgår en flyt med attestering og godkjenning. Deretter blir det automatisk kontert og bokført. Med denne 

nye digitaliserte løsningen dukker bilaget, eller den transaksjonen som ligger til grunn for det, opp i en graf eller 

et diagram i et visuelt rapportbilde. Dermed kan én eller flere ledere se det allerede samme dag. Når kommunens 

administrative prosesser blir digitalisert skjer «dataflyten» automatisk og de ansatte i økonomi-, administrasjon- 

og personalfunksjoner kan bruke mer av sin tid og kompetanse til å diskutere hva de automatisk genererte 

rapportene sier om virksomheten og fatte beslutninger, i stedet for å bruke tiden på å samle og organisere data 

fra ulike dokumenter.  

Arbeidsprosesser innen helse-, omsorgs- og sosialtjenesten 

Velferdsteknologi - avstandsoppfølging 

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og 

forsterke brukernes trygghet og sikkerhet og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Det ble i 2013 etablert 

et Nasjonalt program for utvikling og innføring av velferdsteknologi. Hovedmålet er at velferdsteknologi skal 

være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene innen 2020. Litt over halvparten av 

kommunene i Norge har prosjekter innen velferdsteknologi. Innføring av velferdsteknologiske løsninger er klart 

den teknologiske/digitale omstillings- eller endringsprosessen som flest kommuner har gjennomført de siste to 

årene, ifølge en undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra KS. 9 av 10 respondenter i undersøkelsen svarer at 

slike løsninger er innført i kommunen.18 

Såkalt avstandsoppfølging er en av flere velferdsteknologiske løsninger som benyttes i storbykommunene i dag. 

SINTEF har utarbeidet en rapport som tar for seg fire ulike prosjekter som omhandler avstandsoppfølging av 

personer med kronisk sykdom ved hjelp av nettbrettapplikasjon og medisinteknisk måleutstyr. Brukerne kan 

sende inn subjektive og objektive helsevurderinger, samt gjennomføre målinger med medisinteknisk utstyr som 

måler blodtrykk, blodsukker, temperatur, spirometri, oksygenomsetning, puls eller vekt. De fire prosjektene er 

 

17 En samlet fremstilling, «metaanalyse», finnes for eksempel i statusrapporten «IT i praksis 2018», IKT-Norge 2018. 
18 Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor, Ipsos 2018 
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HelsaMi+, Velferdsteknologi i sentrum, Mestry og God Helse Hjemme. Rapporten viser til en rekke nytteverdier 

ved teknologien som reduserer bruk av fysisk oppfølging og kan benyttes av brukeren hjemme hos seg selv, men 

at det fremdeles krever tilpasninger på flere ulike områder som for eksempel tilpasning til individuelle behov og 

økt kompetanse for de ansatte om denne typen arbeidsprosesser. 

Teknologien som her benyttes er utviklet for å slå alarm ved kritiske situasjoner, som ved for eksempel fall. De 

ansattes erfaring er at tjenesten fungerer godt som et supplement til trygghetsalarm. Brukerne som testet 

produktet var i stor grad fornøyde, med unntak av enkelte brukere som ikke ville delta på grunn av at brukeren 

følte seg overvåket. Det ble registrert svakheter med varslingssystemet, som fungerte ved at ansatte fikk en SMS, 

siden disse i enkelte tilfeller ikke ble oppfattet. De ansatte som deltok påpekte at teknologien ikke erstattet 

menneskelig tilsyn, men kunne redusere behovet. 

Løsningen bidrar til å redusere antall besøk hos brukerne, og, gjennom en mer målrettet bruk av tjenestetiden, 

har en direkte økonomisk gevinst for kommunene. Et eksempel på dette er at om hjemmetjenesten benytter 

kamera kan de sjekke tilstanden til pasienten her før de eventuelt responderer på en alarm, og slik reduserer 

antall utrykninger på falske alarmer. Dette innebærer også redusert bruk av transport. Ikke minst resulterer 

denne typen digitalisering i færre liggedøgn på sykehus og sykehjem.  

Videre er fristilling av kapasitet for helsepersonell som kan bruke tiden sin på andre arbeidsoppgaver enn 

rutinemessig oppfølging hjemme hos brukere og tilsyn av beboere ved sykehjem/omsorgsboliger, en viktig 

effekt. Arbeidsprosessen for helsepersonell endrer seg i stor grad fra å være oppsøkende til å bli overvåkende. 

Dette medfører at arbeidsoppgavene endres fra å være standard hjemmesykepleieroppdrag til å kreve 

kompetanse om overvåkningsfunksjoner og responssentre. 

Oppsummert, i form av et sitat fra en leder i hjemmetjenesten i en norsk kommune: «Innføring av ulike typer 

velferdsteknologi har gitt endringer i arbeidsoppgaver, som f.eks. mindre behov for rutinemessige tilsyn. Mer 

målrettet ressursbruk.»19 I en annen undersøkelse, fra Sintef Digital, oppsummeres effektene av en annen type 

digital løsning for avstandsoppfølging slik: «innføring av «Lifecare Mobil Pleie» har gitt hjemmetjenesten stor 

gevinst når det gjelder kvalitetssikring og tidsbesparing.20 

Digitale løsninger i barnevernet 

Det kommunale barnevernet er preget av en rekke utfordringer. Gjennom hele arbeidsprosessen finnes det ulike 

grader av feil og mangler som bryter med dagens regelverk for håndtering av barnevernssaker. For eksempel er 

det funnet at brudd på overholdelse av frister, skriftliggjøring av muntlige meldinger og undersøkelse av om det 

tidligere er meldt bekymring for det samme barnet, er årsaken til brudd på lovverket i om lag halvparten av 

tilfellene det ble avdekket lovbrudd knyttet til mottakelse og vurdering av henvendelser. Vurderinger av det 

kommunale barnevernets IT-systemer peker i retning av at disse ikke er tilstrekkelige til å tilby en tjeneste som 

er kvalitetsmessig god nok.  

Dagens arbeidsprosesser vurderes av mange som tungvinte: Strenge krav til dokumentbehandling gjør 

samhandling vanskelig. Bruk av digitale løsninger for barnevernstjenesten kan effektivisere arbeidsprosessene 

for de ansatte. Dette innebærer blant annet bedre samhandling med interne, brukere av tjenesten og 

samarbeidspartnere. Det finnes nettbrettløsninger som tillater barnevernskonsulenten å ta notater, fylle ut 

skjemaer og få tilgang til intern/ekstern informasjon under møter med brukere. Dette forenkler arbeidsprosessen 

 

19 Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor, Ipsos 2018 
20 Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten, Sintef Digital, 2017 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 2  R A P P O R T  

 

ved at den ansatte ikke behøver å fylle ut dokumenter i ettertid av et møte med brukere eller forsinker prosessen 

ved at det mangler informasjon som skulle ha vært medbrakt til møtet. Det er også mindre trolig at dokumenter 

og sakspapirer kommer på avveie med en digital løsning. 

De ansatte sparer tid i saksbehandlingsprosesser ved mer effektive hjemmebesøk og mindre behov for 

etterarbeid på grunn av at digitaliseringsløsningene for eksempel tillater utfylling av informasjon underveis. 

Dette forenkler arbeidshverdagen, gir den ansatte bedre oversikt og sikrer bedre samhandling mellom brukere 

og samarbeidspartnere, slik at tiden og kompetansen til de ansatte kan benyttes der det gir størst effekt. 

Digitalisering i sosialtjenesten  

I dag består arbeidsprosessen for saksbehandlere i sosialtjenesten av mye papirarbeid og scanning. I selve 

behandlingsprosessen viser en utredning av KS og Skatteetaten at 50 prosent av tiden blir brukt til å hente inn 

og kvalitetssikre inntektsopplysninger. Mangelfulle inntektsopplysninger er anslått av kommunene å medføre 

endringer i ettertid av om lag 20-25 prosent av vedtakene, noe som krever ny saksbehandling.  

Digitale sosialtjenester innebærer å gi brukerne av tjenesten en mer tilgjengelig og mer brukervennlig 

søkeropplevelse. Tjenesten bidrar også til at brukerne slipper å rapportere samme opplysninger flere ganger, da 

systemet er et samarbeid mellom kommunene og staten. Slik blir skillet mellom forvaltningsnivåene «usynlig» 

for brukerne av tjenesten.  

Samarbeidet Digisos er drevet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, og åtte pilotkommuner (deriblant 

Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger).21 Digisos er et system der søknader til NAV standardiseres på tvers av 

deltagende kommuner. Dette skal sikre sømløs kommunikasjon mellom innbyggeren og NAV, hvor NAV er 

avhengige av informasjon fra andre offentlige etater. For å klare dette pre-utfylles en del data i disse søknadene 

ved at tjenesten innhenter data fra ulike relevante kilder som før ble behandlet separat. 

Med dette nye systemet tar brukerne kontakt med sosialtjenesten døgnet rundt hjemmefra over internett. 

Tjenesten fungerer også på mobiltelefon. Søknadsprosessen starter med å stille et par spørsmål om brukerens 

situasjon, noe som former videre søknadsprosess ved at det kun stilles spørsmål som er relevante for brukerens 

situasjon. Enkelte felter vil også være forhåndsutfylt, da noe av informasjonen ofte kan hentes fra ulike offentlige 

registre. Dette er tenkt å blant annet inkludere inntektsopplysninger fra den såkalte a-ordningen22. 

Fra de kommunene som har tatt i bruk den nye tjenesten, rapporteres det at mellom 35 og 50 prosent av 

brukerne har benyttet seg av tjenesten siden tjenesten ble lansert i de første testkommunene sommeren 2018. 

Hittil har 34 kommuner tatt i bruk plattformen.  

Arbeidsprosessene for saksbehandlerne i sosialtjenesten endres betydelig: De ansatte bruker mindre tid på å 

tolke håndskrift, sortere, scanne og kontrollere innsendte søknadsskjemaer. Som en følge av dette reduseres 

tiden brukt til administrativt og repetitivt arbeid. De ansatte vil også motta søknader som inneholder mer 

fullstendig informasjon, og slipper å sammenstille informasjon fra ulike databaser. Dette frigjør kapasitet som 

 

21 Mer om Digisos og samarbeidet mellom NAV og kommunene her: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/deltagende-pilotkommuner  
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-
digital-s%C3%B8knad-sosialhjelp   
 
22 https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-
ordningen/ 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/deltagende-pilotkommuner
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-digital-s%C3%B8knad-sosialhjelp
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-digital-s%C3%B8knad-sosialhjelp
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/
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sosialtjenesten kan bruke på tettere oppfølging av de som behøver det mest. Slik får de ansatte bedre tid til 

brukerrettet kontakt. 

Vann- og avløpsektoren (VA) 

Om lag 32 prosent av det produserte drikkevannet i Norge går tapt på grunn av lekkasjer.2 Ledningsnettet for 

drikkevann i Norge er i dag ikke tilfredsstillende og situasjonen fremover er usikker, med tanke på om systemet 

håndterer økte i nedbørsmengder som følge av klimaendringer. Dette kan lede til at forurensninger kommer inn 

i systemet.23 Mattilsynet påpekte i 2016 at det ville ta 160 år å fornye alle rørene, om utskiftingen ble gjennomført 

med samme hastighet som frem til da.24  Arbeidsprosessen uten teknologiske hjelpemidler innebærer at de 

ansatte må bruke mye tid på å lete gjennom ulike informasjonskilder og bruke mer tid på feilsøking for å utføre 

det nødvendige arbeidet.  

Bedre kartlegging av rørsystemene er et viktig prosjekt det jobbes med i flere norske kommuner. Selskapet 

NorKart har i flere norske kommuner vært med på å kartlegge vann- og avløpssystemet. Dette gjør at de som 

skal vedlikeholde VA i kommunene enkelt kan få oversikt ved bruk av for eksempel nettbrettsløsninger. De kan 

også raskt oppdatere selv hva som er gjort. Slik kan man enklere ta avgjørelser på et kunnskapsgrunnlag.  

Uten systemet ville arbeidsprosessen ved et mulig avvik vært gå gjennom informasjon fra ulike systemer før man 

oppsøker og prøver å løse problemet. Med digitale løsninger kan de ansatte rykke ut til problemet med all 

informasjon tilgjengelig gjennom et nettbrett. Informasjon kan også oppdateres på stedet.25 

Mange vann- og avløpsverk i Norge bruker sensorer for å overvåke vann- og avløpssystemet. Dette gjør at man 

raskere kan oppdage avvik fra normalsituasjoner, som for eksempel lekkasjer. Overvåkningen følger hele 

kretsløpet og starter allerede rundt vannkilden. I Trondheim er det plassert ut sensorer som overvåker for 

eksempel temperatur og nedbørsmengde i vannkilden, samt potensielle kilder til forurensning rundt vannkilden 

(f. eks. private septikktanker).26  

Powel leverer løsningen Water Alert som blant annet er testet i Stavanger kommune. Tjenesten består av å bruke 

historiske data og se disse opp mot sanntidsmålinger for å oppdage unormale situasjoner.27 

Disse digitale løsningene frigjør kapasitet for de ansatte gjennom enklere informasjonstilgang og oversikt over 

vann- og avløpssystemet som forenkler deres arbeidsprosess med tanke på for eksempel feilsøking og avvik.28 

 

23 Mattilsynet (2015) og  Aftenposten (2016), 
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynets_aarsrapport_for_2015.22103/binary/Mattilsynets%20%C3
%A5rsrapport%20for%202015  
3 Aftenposten https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gk06q/Mattilsynet-er-bekymret-for-fremtidens-vannkvalitet  
 
24 State of the Nation 2015, Rådgivende ingeniørers forening, 2015.  
25 Innovasjon Norge (2019): https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kundehistorier/kundehistorier/norkart-as/  
5 Dagsavisen (2017): https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/digitalisering-til-100-millioner-1.961548  
 
26 Telenor (2018): https://www.telenor.no/bedrift/aktuelt/vannets-voktere.jsp 
27 Vanytt (2018): https://www.vanytt.no/2018/01/04/10202/, Powel (2018): 
https://www.powel.com/no/nyheter/powel-utvikler-framtidens-it-losninger-for-vann--og-avlopssektoren-med-
bidrag-fra-innovasjon-norge/  
https://www.powel.com/no/nyheter/stavanger-kommune-og-powel-moter-utfordringer-i-vannbransjen-sammen/  
 
28 Norkart https://www.norkart.no/2019/02/18/fra-it-allergi-til-vellykket-digitaliseringsprosjekt/ 

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynets_aarsrapport_for_2015.22103/binary/Mattilsynets%20%C3%A5rsrapport%20for%202015
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynets_aarsrapport_for_2015.22103/binary/Mattilsynets%20%C3%A5rsrapport%20for%202015
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/gk06q/Mattilsynet-er-bekymret-for-fremtidens-vannkvalitet
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kundehistorier/kundehistorier/norkart-as/
https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/digitalisering-til-100-millioner-1.961548
https://www.telenor.no/bedrift/aktuelt/vannets-voktere.jsp
https://www.vanytt.no/2018/01/04/10202/
https://www.powel.com/no/nyheter/powel-utvikler-framtidens-it-losninger-for-vann--og-avlopssektoren-med-bidrag-fra-innovasjon-norge/
https://www.powel.com/no/nyheter/powel-utvikler-framtidens-it-losninger-for-vann--og-avlopssektoren-med-bidrag-fra-innovasjon-norge/
https://www.powel.com/no/nyheter/stavanger-kommune-og-powel-moter-utfordringer-i-vannbransjen-sammen/
https://www.norkart.no/2019/02/18/fra-it-allergi-til-vellykket-digitaliseringsprosjekt/
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Eksempler fra noen av storbykommunene 

I det følgende presenterer vi kort noen eksempler på digitaliseringsprosjekter og satsinger i storbykommunene. 

Vi har valgt ut ulike eksempler som samlet sett beskriver noen av de viktigste konsekvensene av digitalisering for 

arbeidsprosesser i innenfor de største sektorene i kommunene. 

Bergen  

«Digifrid» 

Bergen kommune har den siste tiden tatt store løft på digitalisering- og innovasjonssiden, og kemneren er en av 

virksomhetene som aktivt jobber med å implementere ny teknologi. Dette er et godt eksempel på en virksomhet 

der det overordnede målet ved innføringen av teknologien er å frigjøre ressurser til nye oppgaver. Et av 

verktøyene kemneren har tatt i bruk, er «Digifrid». Det er en digital prosess som automatiserer en del 

rutineoppgaver. «Digifrid» er utviklet av Bergen kommune. Selv om verktøyet bare er i sin spede begynnelse, har 

det allerede spart 12 årsverk.  

Kommunen har imidlertid vært tydelige på at programmet ikke skal erstatte kommunalt ansatte, men bidra til å 

dekke noe av det økende behovet for ansatte de neste årene. Også hos kemneren ser man for seg at frigjorte 

ressurser som følge av økt bruk av teknologi skal bidra til å løse nye og større oppgaver. For eksempel er det et 

stort og økende behov for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bruken av «Digifrid» er bare et av elementene i en 

bred satsing på økt digitalisering hos kemneren. Ledelsen hos kemneren hadde store ambisjoner, men manglet 

kompetanse både om teknologi og endringsprosesser. Det ble derfor opprettet en egen stilling som skal jobbe 

med teknologi og endring, og bidra til å kemneren får sin del av potten når midler til digitalisering deles ut hos 

kommunen. En bred og deltakende prosess ble først igangsatt for å samle innspill til store og små forbedringer. 

Alle avdelingene og seksjonene kom med innspill og bidro i diskusjoner om løsninger. De identifiserte både enkle, 

små endringer man kunne sette i gang med raskt, og mer langsiktige prosjekter der man må samarbeide med 

flere av kommunens virksomheter. 

Smart Omsorg og Digihelse 

Teamet Smart Omsorg i Bergen er en sentral aktør i den nasjonale satsingen på Digihelse. Løsningen gjør at 

brukere og pårørende kan bruke plattformen helsenorge.no i sin digitale dialog med hjemmetjenesten. I stedet 

for at brukere og pårørende ringer inn til hjemmetjenesten med spørsmål eller endring av avtaler om hjemme-

besøk, kan de kommunisere trygt og enkelt via en brukervennlig meldingsløsning. 

Programleder for Smart Omsorg, Alette Knudsen, formulerer kommunes digitaliseringsfilosofi slik:  

«Det handler om å få administrasjonstiden ned og ansiktstiden opp. Vi er 9000 ansatte i helse og omsorg 

i Bergen. Dette er tradisjonelle helse- og omsorgsprofesjoner, som er opptatt av kvalitet på tjenestene i 

møte med brukerne. De gjør en kjempegod jobb hver dag, men vi må også se på hvordan vi kan gjøre 

ting på en annen måte for å få mest mulig tid med brukerne.»29 

 

29 Dette sitatet er hentet fra https://www.visma.no/blogg/digihelse-bergen-kommune/ 
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Mye av effekten av programmet dreier seg om redusert tid brukt på administrasjon: Det er snakk om endringer 

i arbeidsprosesser som dokumentasjon, transport og logistikk, gjerne knyttet til at de ansatte skal komme seg til 

og fra innbyggere som skal motta hjemmetjenester. 

Sensorteknologi anvendt innen avfallshåndtering 

BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) satset på sensorteknologi, også kalt nivåmålere, på 

sine avfallsbeholdere for å få en oversikt over hvor fulle disse er til enhver tid. Basert på denne informasjonen 

kan man optimalisere rutevalget for tømming. Dette har ledet til at avfallsbeholderne kan tømmes når det er 

behov, slik at det ikke er nødvendig for renovasjonsmedarbeiderne med tømminger som følger gitte ruter til gitte 

tidspunkt. 

Resultater fra utprøvingen av nivåmålere viste at fyllingsgraden økte fra 65 til 85 prosent. Det ble også 

dokumentert at antall tømminger som krevdes for å få full bil ble halvert med sensorløsningen. Den økonomiske 

besparelsen i perioden 2009-2020 ble anslått til 290 millioner kroner, noe som tilsvarer 4 milliarder kroner på 

nasjonalt nivå. 

OSLO 

Oslo: Origo 

Oslo bruker halvannen milliard årlig på digitalisering, og mange etater og bydeler har allerede gjort en god jobb 

på sine områder. Men et problem har vært å koble sammen systemene. Oslo kommune har etablert et miljø kalt 

Oslo Origo som består av tjenestedesignere, utviklere, løsningsarkitekter, teamledere, forretningsanalytikere og 

organisasjonsutviklere. Dette miljøet skal bidra til å sette en felles retning og tyngde bak digitaliseringsarbeidet i 

kommunen. 

Det har vært jobbet med digitalisering i Oslo i mange år, men det har vært en svakhet ved arbeidet at verken 

systemer eller folk på tvers av kommunens sektorer har snakket godt nok sammen, ifølge ansvarlig byråd Robert 

Steen. «Med ett samlet kompetansemiljø blir det lettere å skape systemer for samhandling og gjenbruk av 

teknologi på tvers av kommunen – og det blir mye lettere å levere gode tjenester til innbyggerne våre.» 

Stavanger 

Medisineringsroboter 

Stavanger kommune hadde i 2018 mellom 50-60 såkalte medisineringsroboter i drift. Medisineringsrobotene gir 

brukerne muligheten til å gjennomføre egen medisinering, uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet. 

Arbeidsprosessen for de ansatte dreies da bort fra rutineoppdrag, administrasjon og transport og over på 

arbeidsprosesser som øker kvaliteten på hjemmetjenestene og utnytter de ansattes kompetanse på en bedre 

måte. 

Ikke alle brukerne vil kunne få samme utbytte av denne typen hjelpemiddel. Enkelte brukere krever i større grad 

menneskelig oppfølgning for å være i stand til å ta medisinene sine. Et eksempel på slike brukere kan være 

individer med rusproblemer eller demens. Enkelte brukere kan også føle det som mindre trygt at de får færre 

besøk av hjemmetjenesten. Kommunen har opplevd tilfeller hvor antall hjemmebesøk har gått fra fire ganger 

daglig til hver 14. dag. Avdelingen for velferdsteknologi i kommunen har uttalt at brukerne opplever det som 

positivt å slippe like mange besøk fra fremmede. Økonomiske gevinster for kommunen ved bruk av 

medisineringsroboter har gjort seg bemerket gjennom en reduksjon på i snitt 50 prosent færre hjemmebesøk for 

medisinering.  
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Robotisering av regnskap i kommuneadministrasjonen 

Stavanger kommune og EVRY har gjennomført et prosjekt som automatiserer prosesser i regnskapsavdelingen 

ved hjelp av robotteknologi. Tidligere måtte medarbeiderne kontrollere at hver eneste anviste faktura var reell 

før den ble sendt til utbetaling. Nå gjør programvareroboten Robin denne jobben. Han fungerer i praksis på 

samme måte som en ansatt, og bruker kommunens eksisterende systemer. Årlig slipper kommunen manuell 

etterkontroll av 160 000 fakturaer som sparer kommunen for om lag 2 000 arbeidstimer. Regnskapsavdelingen 

kan dermed bruke mer tid på det de har spisskompetanse på, som å følge opp fagavdelingene og veilede 

kommunens ansatte. 
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4. Potensialet for automatisering av arbeidsprosesser  

Digitalisering vil påvirke arbeidsprosessene som finnes i kommunen på ulike måter. I dette kapitlet ser vi spesifikt 

på én type digitalisering: automatisering. Dette kapitlet handler altså ikke om alle former for digitalisering, slik 

resten av rapporten gjør. 

Noen av dagens arbeidsoppgaver- og prosesser vil automatiseres bort og noen vil endres, slik vi har sett noen 

eksempler på i forrige kapitel. Samtidig vil nye arbeidsprosesser og -oppgaver oppstå. Hvilke oppgaver og 

prosesser som vil bli mest berørt er vanskelig å si. Det er for eksempel ikke slik at alle arbeidsprosesser knyttet 

til kunnskapsintensive oppgaver og profesjoner som kommuneadvokater og fastleger vil bli uberørt, mens alle 

profesjoner med mer manuelle oppgaver vil bli mye berørt: Vi vet at både advokater og leger allerede i dag er 

betydelig berørt av digitalisering og automatisering, mens profesjoner og sektorer med mye personkontakt 

(«varme hender») i mindre grad er berørt av automatisering. 

Utgangspunktet for analysen som presenteres i dette kapitlet er de to første forskningsspørsmålene som er gitt 

i dette FoU-prosjektet:  

A. Hvordan kan automatisering av arbeidsprosesser påvirke kommunenes behov for arbeidskraft i de 

kommende årene?  

B. Hvilke typer interne arbeidsprosesser og innbygger-rettede tjenester kan være særlig egnet for å 

automatiseres? 

Når det gjelder det første spørsmålet, påvirkning på behovet for arbeidskraft, egner en studie av yrker seg relativt 

godt til å besvare spørsmålet, mens yrker og profesjoner indirekte også handler om arbeidsprosesser og 

tjenesteområder i kommunene. Siden det ikke finnes metoder og empiri som gir mulighet for å estimere 

automatiseringspotensialet for bestemte kommunale tjenesteområder har vi derfor valgt å gjennomføre en 

analyse av potensialet med utgangspunkt i yrkeskategorier som står sentralt i kommunale sektorer. Flere 

arbeidsgiverorganisasjoner og internasjonale organisasjoner som for eksempel OECD har benyttet en slik metode 

for å gjøre vurderinger av automatiseringens påvirkning på etterspørselen etter arbeidskraft i et 10-20 års 

perspektiv.30 For eksempel presenterte NHO en slik studie på sin årskonferanse i 2018: «Norway’s new jobs in 

the wake of the digital revolution».31 Det svenske SKL har også basert vurderinger av automatiseringspotensial i 

den svenske kommunesektoren på blant annet denne metoden og tilsvarende empiri i en studie fra 2018: 

«Automatisering av arbete: Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner».32 Sist men ikke 

minst har forskere ved de statistiske sentralbyråene i Norge og Finland gjennomført en analyse av 

automatiseringspotensial i blant annet norsk arbeidsliv basert på denne metoden.33 

 

30 OECD konkluderer i den siste oppdateringen av sine automatiseringsberegninger at 32 prosent av alle jobber i stor 
grad vil bli påvirket av automatisering, og at 14 prosent av alle yrker vil forsvinne. OECD Employment Outlook 2019: 
The future of work, https://www.oecd.org/employment/future-of-work/  
31 https://www.nho.no/publikasjoner/arbeidsliv/norways-new-jobs-in-the-wake-of-the-digital-revolution/ 
32 SKL bygger på studien “The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?”, Frey and Osborne, 
Oxford, 2013, ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” og ”De nya jobben i automatiseringens tidevarv”, Fölster, 
Stiftelsen för strategisk forskning, 2014 og 2015, “The Risk of Automation for jobs in OECD Countries, Arntz m.fl.”, OECD, 
2016. SKL, 2018: «Automatisering av arbete: Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner». 
33 Pajarinen, M., Rouvinen P. og A. Ekeland (2015). Computerization Threatens One-Third of Finnish and 
Norwegian Employment. https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-34.pdf 
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Når vi har valgt å benytte denne metoden er det likevel med en klar bevissthet om at dette er en svært usikker 

måte å vurdere automatiseringspotensialet på. Metoden har vært kritisert som mangelfull og for statisk, blant 

annet av andre forskere hos SSB.34 I mangel av andre metoder og annet relevant publisert empiri knyttet til 

automatiseringspotensialet i kommunale sektorer, har vi likevel valgt å gjennomføre og publisere disse 

beregningene. Det skal også nevnes at metoden er mye brukt verden rundt, og at resultatene som fremkommer 

fra vår analyse i stor grad vil være sammenlignbare med andre studier. Dette er en viktig fordel med denne 

metoden. 

Kort om metoden 

For å estimere automatiseringspotensialet innad i ulike yrker i kommunene som et anslag på 

automatiseringspotensialet i ulike kommunale sektorer og i storbykommunene totalt sett, gjør vi bruk av en 

banebrytende artikkel skrevet av Osborne og Frey i 2013 og oppdatert i 2017.35 I denne artikkelen estimerer 

forfatterne i hvor høy grad en datamaskin (bredt definert som alle datamaskin-kontrollerte prosesser, uansett 

om de er utført direkte av maskinen, eller om datamaskinen styrer en robot) kan automatisere 702 ulike yrker. 

Det er verdt å bruke litt plass på å forklare hvordan forfatterne gjør dette. 

Det første trinnet til Osborne og Frey er å gjøre kvalitative vurderinger av automatiseringspotensialet i 70 ulike 

yrker. Forfatterne rapporterer at dette er gjort i samarbeid med eksperter i maskinlæring. Dessuten har man her 

brukt litteratur som omhandler betydningen av fremtidige teknologiske endringer i ulike områder. 

Tidsperspektivet for automatiseringen forblir uklar i analysen. Det nærmeste forfatterne kommer til å tidfeste 

sine resultater, er når de sier at de ulike yrkene de har identifisert er «potentially automatable over some 

unspecified number of years, perhaps a decade or two». Dette er lite presist, men kan sies å være i tråd med 

tidsperspektivet i denne rapporten rapporten (10-20 år fremover). For hvert av de 70 yrker, som er del av en 

amerikansk standardklassifisering av yrker, har forfatterne en rekke beskrivelser og data. Kombinasjonen av 

disse, samt de kvalitative vurderinger om automatiseringspotensialet, blir brukt som grunnlag i en 

maskinlæringsmodell som ved hjelp av en logistisk funksjon estimerer en sannsynlighet for automatisering.  

Figuren under viser fordelingen yrker på disse sannsynlighetene («Probability of Computerisation»). 

 

34 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/278298?_ts=15724bf6ab8 
35 Frey, C. og Osborne, M. (2017) The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological 
Forecasting and Social Change, 2017, vol. 114, issue C, 254-280 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/278298?_ts=15724bf6ab8
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Figur 1: Sammenhengen mellom automatiseringspotensial og antall ansatte i USA i ulike yrkeskategorier, 
i Osborne og Frey. 

 

Grafen viser en klar tendens til at det er mange yrker som enten har stort potensial for automatisering eller 

relativt lavt potensial for automatisering. Få yrker ligger mellom disse to polene. Osborne og Freys hovedresultat 

er at opp mot 47 prosent av alle amerikanske jobber er i faresonen for å bli automatisert. Tolkningen av den 

kvantitative øvelsen som forfatterne utfører er vi til dels uenige i, noe vi diskuterer grundig i metodevedlegget 

om automatiseringsberegningene. Der går vi igjennom metode og forutsetninger i detalj, og utøver 

metodekritikk.  

Det neste trinnet er å hente inn tall knyttet til hvor mange årsverk hver av storbykommunene har innenfor de 29 

yrkeskategoriene vi har identifisert og anvende beregningsmetoden på disse tallene. Data er tilgjengelig fra 

KOSTRA (SSB). Disse data viser antall årsverk for de ulike sektorene for storbykommunene individuelt.  

Resultater 

Vår analyse av 29 kommunale yrkeskategorier med bakgrunn i forskningslitteratur og informasjon om 

arbeidsstyrken i kommunen estimerer at automatiseringspotensialet i storbykommunene ligger på omtrent 20 

prosent de neste 10-20 årene.36 Dette vil med andre ord kunne frigjøre betydelige ressurser til andre og nye 

oppgaver i kommunene. I antall sysselsatte svarer dette til rundt 18 000 ut av 72 000 ansatte i dag. Det er særlig 

sektorene Administrasjon og Samferdsel og teknikk hvor det er stort potensial for automatisering av arbeids-

prosesser, mens potensialet (i andel av antall sysselsatte) er mindre i helse-, omsorgs- og sosialsektorene og 

innen skole. Det vil også ta vesentlig lengre tid før automatisering vil kunne få store effekter i disse sektorene. 

Dette er på linje med det svenske SKL indikerer i sin studie.  

Når disse resultatene granskes er det viktig å merke seg at analysen ikke bare er usikker (som redegjort for i 

metodeavsnittet over samt i det omfattende vedlegget); den er også statisk og partiell. Vi forsøker ikke å si noe 

 

36 Estimatet er basert på automatiseringspotensial på yrkesnivå, ettersom en kartlegging av alle kommunens 
arbeidsprosesser ligger langt utenfor budsjettrammen i prosjektet. 
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om hva som faktisk skjer i fremtiden eller hva kommunene bør gjøre. Det er en lang rekke grunner til at 

automatisering som er teknologisk gjennomførbart ikke nødvendigvis realiseres. Resultatene sier noe om 

andelen av arbeidsprosesser i et yrke/en profesjon i den kommunale sektor som kan automatiseres. Analysen og 

resultatene av denne må tolkes med varsomhet: Usikkerheten er betydelig. En gjennomgang av resultatene er 

tilgjengelig i vedlegget til denne rapporten. I et eget teknisk appendiks gjennomgås metoden i detalj. 

Grafen til høyre viser automatiseringspotensial i 

storbykommunene fordelt på ulike kommunale 

sektorer. Størst potensial finner vi for arbeidsprosesser 

innenfor administrasjon. Det forventes eksempelvis at 

en stor del av dagens arbeidsprosesser her helt eller 

delvis kan erstattes av såkalte programvareroboter. 

Slike roboter er allerede i bruk i flere av storby-

kommunene i dag. Robotene håndterer informasjon 

mellom ikke-integrerte systemer og såkalte «chatbots». 

Dette reduserer bl.a. behovet for kommunikasjon med 

brukere fysisk, per telefon eller per post/epost og legger 

til rette for økt selvbetjening.  

Jo mer menneskelig interaksjon arbeidsprosesser krever 

(sektorene nedover i grafen til høyre), jo mindre automatiseringspotensial. Helse- og omsorgssektoren har 

sammen med (særlig) grunnskoleundervisning lavest automatiseringspotensial. Til gjengjeld er dette sektorene 

med desidert flest ansatte, slik at selv et mindre digitaliseringspotensial kan få større effekter for kommunen 

totalt, enn ved digitalisering av mindre sektorer. 

Potensialet knyttet til automatisering gjennom programvareroboter synes opplagt. Men mange av de andre 

digitale teknologiområdene er på et så tidlig utviklingsstadium at det er vanskeligere å konkludere på hvordan 

de vil påvirke eksisterende tjenester. Vi har utviklet en «kommunenes teknologiradar» som skal hjelpe 

storbykommunene med bedre å forstå gevinstpotensial og konsekvenser for blant annet organisering og 

kompetanse/rekruttering på kort og lang sikt.  

Helse, omsorg og sosial: Automatiseringspotensialet innen helse-, omsorgs- og sosialsektoren er estimert til å 

ligge rundt 16 prosent, når man ser bort fra de rene administrative oppgavene. Mange av arbeidsprosessene i 

sektoren ligger tett opp mot innbyggerne, og menneskelig kontakt er viktig. Selv med et relativt lavt 

automatiseringspotensial vil sektoren i stor grad påvirkes av digitalisering, men mye er forventet å hentes ut 

gjennom økt kvalitet på tjenestene. Særlig vil sensorer, store (helse)data og kunstig intelligens spille en stor rolle 

i primærhelsetjenesten, eller «førstelinjen». Disse teknologiområdene kan brukes i tidlig identifikasjon av 

risikopasienter og tidlig diagnostisering slik at man kan sette i gang sykdomsforebyggende eller sykdoms-

bekjempende tiltak på et tidlig stadium. 

Administrasjon: Administrasjon er den sektoren med størst automatiseringspotensial, med et estimert 

automatiseringspotensial på 45 prosent. Administrasjon inneholder ofte rutineoppgaver som 

programvareroboter egner seg utmerket for å løse automatisk. Robotene krever ingen endring i IT-infrastruktur 

og dermed heller ingen stor investeringskostnad, men likevel håndterer de konkrete arbeidsprosesser som 

registreringer, datasøk og håndteringen av data i et regnskapssystem. 

Barnehage: Barnehagesektoren er en sektor som ikke har fått kjenne på digitalisering slik som mange andre 

sektorer. Det er en kollektiv enighet i befolkningen om at mennesker skal ta vare på barna våre, og ikke roboter. 
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Dette vises også igjen ved at det estimerte digitaliseringspotensialet er lavest for denne sektoren. Digitalisering 

vil likevel påvirke barnehagesektoren på andre måter. For eksempel vil nye transport- og leveransemodeller 

kunne endre behov knyttet til barnehagenes lokalisering i byene, mens blant annet sensorer kan bidra til at 

foreldre vet mer og føler seg tryggere på hvordan barna har det i barnehagen. 

Undervisning: Skolesektoren er en svært viktig sektor, og mye tid tilbringes i klasserommet. Dette gjør at 

automatiseringspotensialet i sektoren ikke er spesielt stort, på samme måte som barnehagesektoren. Samtidig 

vil ulike typer læringsteknologi føre til store skift og økt kvalitet i undervisningssektoren. Et eksempel er VR og 

AR teknologi. Den menneskelige hjerne husker kun 10 prosent av hva den har lest, 20 prosent av hva den hører 

og 90 prosent av hva den opplever eller simulerer. Dette gir et stort potensial til økt læringseffekt da man evner 

å fremstille pensum på helt nye måter. Man kan knytte en opplevelse til opplæring, noe som vil sette dypere 

spor enn tradisjonell læringsmetode. 

Samferdsel og teknikk: Dette er en sektor hvor det skjer mye på digitaliseringsfronten, og store mengder 

rutinearbeid og fysisk krevende oppgaver er utsatt for automatisering. Et eksempel er oppfølging og vedlikehold, 

som er tidkrevende arbeid og i stor grad rutinebasert. Sensorer vil bli en viktig effektiviseringsteknologi for 

kommunene, da mye arbeid i samferdselssektoren innebærer fysisk sjekk og kontroll over et stort geografisk 

spredt område. Sensorer som kan overvåke tingenes tilstand vil gi oss muligheten til å gjennomføre besøk etter 

faktisk behov og ikke etter rutine basert på historikk. 
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5. Muligheter, utfordringer og konsekvenser for 
storbykommunene 

I det siste kapitlet drøfter vi kort mulighetene og hovedutfordringene knyttet til digitalisering for 

storbykommunene, avslutter med å peke på noen viktige konsekvenser for kommunal planlegging og 

organisering. 

Storbykommunenes muligheter for å spille en enda mer sentral rolle i 

videreutviklingen av velferdsstaten gjennom digitalisering 

I Norge er kommunesektoren gitt en sentral rolle som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og 

myndighetsutøver. Kommunene har i utgangspunktet både et klart mandat og fortrinn knyttet til digitalisering 

og innovasjon. Vi har identifisert tre hovedgrunner til dette: 

• Nærheten til innbyggerne – kommunene «ser» utfordringene 

• Effektiviseringspotensial gjennom driftserfaring 

• Eierskap til endringer 

I intervjuene vi har gjennomført i dette prosjektet og i et parallelt prosjekt om innovasjon i kommunesektoren 

(for Norges Forskningsråd37) har vi spurt intervjuobjektene om deres vurdering av kommunenes potensial knyttet 

til digitalisering: Nærheten til innbyggerne fremheves som kommunenes fremste fordel i digitaliseringsarbeidet. 

Kommunene kan i kraft av å være tjenesteleverandør observere utfordringer og behov gjennom den daglige 

driften.  

Nærheten til innbyggerne gjør kommunen bedre i stand til å skreddersy løsninger for de lokale forholdene. 

Kommunene har et sterkt fokus mot de spesifikke utfordringene som eksisterer i deres lokalområde. I vårt land 

med variert geografi, befolkningstetthet, demografi og næringsstruktur, følger det at utfordringene som de ulike 

kommunene møter også varierer betydelig. Dermed kan generiske løsninger innrettet mot hele landet ha mindre 

verdi for en spesifikk kommune fordi løsningen oppleves som lite tilpasset og relevant.  

Gjennom interaksjon med brukerne av de kommunale tjenestene får kommunen tilgang til verdifull informasjon 

som er avgjørende for å kunne utvikle bedre tjenester. Nærhet til innbyggerne er også viktig for å vite hvor i 

organisasjonen det finnes størst effektiviseringspotensial. Forvaltningen av plan- og bygningsloven kan tjene som 

et illustrerende eksempel. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet kan 

potensielt ha like god kjennskap til plan- og bygningsloven som kommunene har. Gjennom å ha forvaltnings-

ansvaret får imidlertid kommunene den praktiske erfaringen med saksbehandling som de andre 

forvaltningsnivåene mangler.  

Nærheten til brukerne av tjenestene er også det som ligger til grunn for utviklingen mot en mer innbyggerdrevet 

kommune, såkalt kommune 3.0: 

 

37 Se «Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren», Menon-rapport no. 88/2018, 
https://www.forskningsradet.no/contentassets/2fd460a1f6e044999f36b327950e4463/natidsanalyse-av-
innovasjonsaktivitet-i-kommunesektoren.pdf 
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Mens kommune 1.0 handlet om kommunens rolle som en rettferdig og autoritativ myndighet (frem til 60-tallet), 

ble kommune 2.0 beskrivelsen på den brukerorienterte tjenesteyteren fra 70-tallet og frem til i dag.  

Flere forhold peker nå i retning av at kommunen igjen står foran et viktig paradigmeskifte. I Danmark har man 

lansert begrepet «Kommune 3.0» som en betegnelse på en velferdsstrategi for å fremme aktive innbyggere og 

fasilitere sivilsamfunnsengasjement.38 I «Kommune 3.0» er forholdet mellom innbygger og kommune endret: 

Innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv er ikke lenger «passive» mottagere av kommunens tjenester, 

men bidrar sammen med kommunen for å skape større samlet velferd.  

Idéen om kommune 3.0 er i seg selv ikke avhengig av digitalisering. Men digitalisering vil bli svært viktig for å 

legge til rette for smidig samhandling mellom kommunen og lokalsamfunnets aktører. Her kan kommunen 

fungere som katalysator og som produsent av digitale delingsplattformer (se case om Amsterdam under). 

SSB estimerer at det i 2016 ble utført frivillig arbeid i Norge for opp mot 110 milliarder kroner.39 Sosialt 

entreprenørskap, såkalt co-produksjon av tjenester der innbyggerne selv blir tjenesteprodusenter, digital 

selvbetjening og flere andre digitalt fasiliterte konsepter kan bidra til å skape mer økonomisk bærekraftige 

storbykommuner med mer fornøyde innbyggere i årene fremover. 

Et godt eksempel på «ny-tenking» av relasjonen mellom innbygger og kommune finnes i Amsterdam. Her har 

man initiert et samarbeid mellom innbyggere og kommunens ulike private og offentlige aktører for å utnytte de 

muligheter som delingsøkonomien gir. Amsterdam Sharing City er Europas første «dele-by», og tar utgangspunkt 

i erfaringene fra Seoul i Sør-Korea hvor man har jobbet med konseptet siden 2012.40  

Målet med å danne en dele-by samfaller i høy grad med kommune 3.0: Ambisjonen for Amsterdam er å skape 

uttestingsarenaer for pilotprosjekter mellom engasjerte borgere, lokale bedrifter og andre aktører. Her 

kombinerer man kunnskap og erfaringer fra etablerte plattformbedrifter som Airbnb, Uber og andre med 

tradisjonelle organisasjoner som SMEer, NGOer og kommunale sektorer. I sin jobb har Amsterdam dessuten 

fokusert på at kommunen skal være i forkant med regulering, såkalt «regulatory sandboxing»: Ved å skape 

digitale uttestingsarenaer kan nye konsepter som ellers ville krevd betydelige regulatoriske endringer (bl.a. lover 

og regler) prøves ut. 

Storbykommunene i Norge er godt i gang med ulike satsinger innenfor det som kan omtales som kommune 3.0, 

med konkrete strategier knyttet til økt innbygger-deltagelse både i et tjenesteinnovasjons- og 

lokaldemokratiperspektiv.41   

 

 

38 Mot ‘Kommune 3.0’? FoU-rapport nr. 3/2016, Agderforskning, https://www.agderforskning.no/wp-
content/uploads/2016/10/FoU-rapport-3-2016-endelig.pdf 
39 Satelittregnskap for frivillige organisasjoner, https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-
konjunkturer/statistikker/orgsat/aar/2018-10-12 
40 For mer informasjon om Amsterdam Sharing City: https://www.sharenl.nl/amsterdam-sharing-city 
41 PRIORITERTE MÅL I KOMMUNALT OG FYLKESKOMMUNALT PLANARBEID: Kartlegging av prioriterte politikkområder 
i et utvalg kommuner og fylkeskommuner, KS- FoU- Prosjekt 1840111, Asplan Viak 2019, 
https://www.ks.no/contentassets/9b46a6940db54fae865da7dcd06fb7ec/rapport-fou-prosjekt-184011.pdf 

 

https://www.agderforskning.no/wp-content/uploads/2016/10/FoU-rapport-3-2016-endelig.pdf
https://www.agderforskning.no/wp-content/uploads/2016/10/FoU-rapport-3-2016-endelig.pdf
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat/aar/2018-10-12
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/orgsat/aar/2018-10-12
https://www.sharenl.nl/amsterdam-sharing-city
https://www.ks.no/contentassets/9b46a6940db54fae865da7dcd06fb7ec/rapport-fou-prosjekt-184011.pdf
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Utfordringer knyttet til digitalisering 

Motstand og som følge av manglende tillit 

I notatet «Robotene kommer – hva svarer offentlig sektor? Endring, medvirkning, gode tjenester og trygge 

jobber» fra tankesmien Agenda, er bl.a. kommunaldirektøren i Bergen intervjuet om temaet mostand mot 

digitalisering:42  

«Er det noe som ikke fungerer med en gang kan man raskt miste tilliten. Tillit til teknologi er helt grunnleggende 

for å kunne bruke det på en god måte. Det gjelder både for ansatte og brukerne.» Kommunaldirektør, Bergen 

Notatet konkluderer med at hvis ledelsen ensrettet vektlegger effektivitet, vil de ansatte være mer skeptiske til 

digitalisering. «Ledelsen må heller legge om til en strategi som tilrettelegger for at de ansatte får brukt mer av 

sine ferdigheter», konkluderes det med.  

Tale Skjølsvik, førsteamanuensis ved institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet, understøtter dette 

budskapet i en kommentar til notatet: «I organisasjoner som tidlig tilrettelegger for at medarbeiderne kan 

utforske den nye teknologien, vil de ansatte kunne bruke sin kunnskap og kreativitet i kombinasjon med 

teknologien. Her vil vi få den positive utviklingen der ansatte kan overlate de repetitive oppgavene til maskiner, 

mens de selv gjør mer av oppgaver som krever menneskelige ferdigheter.»43  

Det fremkommer også i Ipsos’ undersøkelse på oppdrag fra KS om digitalisering i helse- og omsorgssektoren i 

kommunene at tillit til at digitalisering «lønner seg» for den berørte medarbeider er viktig. Ett av intervju-

objektene sier: «Trygghet om at ingen mister jobben, dvs. informasjon om at ledig tid skal disponeres til 

nye/andre arbeidsoppgaver.»44 

Forankringsutfordringer 

Med forankring mener vi de ulike interessentenes egen kunnskap, interesse og opplevelse av forpliktelse knyttet 

til felles strategi, gjennomføring og oppfølging av digitaliseringsarbeidet i kommunen. Tatt i betraktning 

storbykommunenes størrelse og mange beslutningsnivåer, rapporterer flere av intervjuobjektene at det er 

utfordrende å skape felles forankring om digitaliseringsarbeidet (Bassmo, 2010). Årsaker til at storbykommunene 

sliter med forankring på ulike nivåer er relativt komplekst, men en fellesnevner som intervjuobjektene i denne 

studien påpeker, er innvirkningen av organisasjonenes størrelse og sektorstruktur på tilhørighet og ansvars-

forpliktelse til de ulike prosjektene. Et annet moment som ofte trekkes frem er at vedtatte digitaliserings-

strategier noen ganger er for lite kommunisert i de ulike delene av organisasjonene.  

Forankring hos toppledelsen og synliggjøring i planer og strategier er en viktig del av kommunens helhetlige 

digitaliseringsprosess. Her vil også en kontinuerlig forankring mellom kommunens ansatte og politisk ledelse med 

tidvis skiftende prioriteringer være viktig. Intervjuobjekter trekker frem at forankring hos toppledelsen har blitt 

opplevd som en utfordring i enkelte tilfeller, men at dette har blitt bedre etter hvert som man har fått mer av et 

porteføljeperspektiv på digitaliseringsprosessene. PwC (2018) peker også på forankring hos mellomlederne som 

 

42 https://tankesmienagenda.no/wp-content/uploads/Webversjon-Notat-Digitalisering-av-offentlig-sektor-1.pdf 
43 Bak betalingsmur: https://www.digi.no/artikler/digitalisering-treig-ledelse-kan-fore-til-at-folk-mister-
jobben/439607?key=zjPDkDzU 
44 Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor, Ipsos 2018 
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svært viktig for å få til digital omstilling. Det er mellomlederne som er tettest på medarbeiderne og er de som 

har mulighet til og ansvar for å følge opp digitaliseringsprosjekter og implementering i hverdagen. 

«Silo»-utfordringer 

Kommunene er organisert i sektorer. Hver sektor har opparbeidet seg kunnskap om hvilke IT-systemer som er 

relevant for sektoren og dermed hvordan disse systemene burde designes og innrettes. Over tid har det derfor 

blitt implementert en rekke forskjellige fagsystemer (IT-systemer) på tvers, og innad, i sektorene som er ment å 

svare til forskjellige behov. Et sentralt aspekt ved disse fagsystemene er at hvert enkelt system fungerer 

uavhengig av hverandre med ofte ingen felles plattform i bunn. Det store antallet fagsystemer kalles derfor «silo-

systemer» fordi de er løsninger laget for spesifikke brukergrupper og tjenesteområder.45 

Det store antallet «silo-systemer» som storbykommunene må forholde seg til skaper derfor utfordringer i 

digitaliseringsarbeidet, ettersom det er svært vanskelig å få oversikt over antallet systemer, hvordan de fungerer 

og hvilke oppgaver de løser. Flere intervjuobjekter trekker frem at leverandørene som en gang i tiden 

implementerte løsningene ikke lenger har kjennskap til dem.  

Såkalt «informasjonsasymetri» mellom sektorer og opp mot sentral toppledelse gir utfordringer for kommunene 

i digitaliseringsarbeidet. Det vil bli en stadig viktigere målsetting å implementere plattformsystemer på tvers av 

sektorer, for å skape mer sømløse tjenester og bedre generell arbeidsflyt. Utfordringene som følge av sektor- og 

siloskillene er så vidt store for storbykommunene at det hindrer utvikling av mange nye bruker-

/innbyggerorienterte digitale løsninger. Robert Steen, finansbyråd i Oslo, konkluderer i et innlegg i Dagens 

Perspektiv med at «dagens sektorgrenser vil ikke bli godtatt av innbyggerne i fremtiden.»46 

Utfordringer knyttet til såkalt «teknisk gjeld» 

Storbykommunene har digitalisert virksomheten sin i større eller mindre grad i flere tiår allerede. De digitale 

løsningene som er utviklet, hvorav flere fremdeles er i bruk i dag, er i stor grad et resultat av tidsperioden de ble 

utviklet i. Der man i dag stort sett utvikler nye digitale løsninger ut fra gjennomtenkte arkitektur-prinsipper, hvor 

løsningene ofte skal være interoperatible og distribuerte, hadde man ikke dette fokuset tidligere.47  

Teknisk gjeld, eller såkalte «legacyproblemer», er problemer som oppstår når eldre digitale systemer legger 

føringer på og skaper hindringer for utviklingen av nye digitale systemer. Dette kan for eksempel være store og 

tunge systemer som er utviklet spesifikt for en sektor av kommunen, som ikke kan integreres med andre digitale 

systemer kommunen opererer med, og dermed fremstår som en barriere for tverrsektorielt samarbeid. Et annet 

problem knyttet til teknisk gjeld er når digitale systemer er designet og utviklet på en slik måte at det kun er den 

opprinnelige utvikleren som skjønner systemet. Over tid vil man da bli svært avhengig av enkeltleverandører, og 

man kan fort ende opp med at man ikke får videreutviklet og tilpasset systemene sine.  

 

45 Se bl.a. forskningsprosjektet «FIGI: Fra IT-siloer til generative infrastrukturer» ved UiO og artiklene Gebre-Mariam & 
Bygstad (2016) og Bygstad & Hanseth (2016) for anvendelse av siloproblematikken på helsesektoren. 
46 Dagens Perspektiv, 14. januar 2019, https://www.dagensperspektiv.no/2019/det-offentlige-ma-ta-eierskap-til-
digitaliseringen 
47 Se Difis overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor, hvor dette diskuteres og beskrives i mer detalj. 
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Flere av de vi har intervjuet har rapportert at teknisk gjeld fremstår som en betydelig barriere i digitaliserings-

arbeidet i kommunen. Mye av problemet er knyttet til at man ikke tar tilstrekkelig hensyn til kostnader og 

kompleksiteten av den tekniske gjelden i planleggingsfasen av digitaliseringsprosjekter.  

Teknisk gjeld får også økonomiske konsekvenser: Ifølge Rambøll rapporterer 53 prosent av kommunene at 

vedlikehold av «legacysystemer» binder opp så store ressurser at det vanskeliggjør finansieringen av nye 

prosjekter.48 

Kompetanseutfordringer 

Intervjuer og litteraturgjennomgang har vist oss at kommunene har betydelige kompetanseutfordringer knyttet 

til digitalisering allerede i dag, og at disse utfordringene vil øke i årene som kommer. Det kan være hensiktsmessig 

å tenke på kommunens kompetansebehov som bestående av to ulike typer kompetanse, nemlig spesialisert og 

generell kompetanse. Disse må i sin tur anvendes på nye måter:  

• Spesialisert kompetanse innbefatter kunnskap og ferdigheter som trengs for å planlegge, beslutte, 

implementere, drifte og utvikle digitale løsninger. Spesialister må i større grad arbeide tett sammen i 

både utviklingsfase og driftsfase, arbeidet må dermed organiseres med bruk av tverrfaglige team. 

Spesialisert digital kompetanse vil i årene fremover bestå av et bredere spekter av kompetansetyper 

ettersom digitaliseringsnivået i kommunene modnes: Blant annet IT-arkitekter, personverns-

kompetanse, databasekunnskaper og digitale tjenestedesignere. 

 

• Generell kompetanse innbefatter kompetanse som er nødvendig for å forstå, ta i bruk og formidle 

nytten av digital teknologi. Denne kompetansen har de færreste ansatte i kommunen nok av i dag. For 

eksempel viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos for KS at fire av fem ledere opplever at 

medarbeidere mangler relevant og nødvendig teknologisk/digital kompetanse. Seks av ti påpeker at 

medarbeidere i liten grad, eller ikke i det hele tatt spør etter opplæring i teknologi og digitalisering.  

 

Det er klart fra intervjuene med storbykommunene at det i kommunene i dag er behov for en kapasitetsutvidelse 

av begge typer kompetanse. 

Kompetansen som kreves for å realisere gevinstene fra digitalisering er også ulik blant de tre hovedgruppene av 

medarbeidere i kommunen det er naturlig å dele inn i når man snakker om digitalisering; ledelse, IKT/digital-

ekspertene og alle andre ansatte. Helt forenklet kan vi si at:  

• Ledere må forstå hvordan teknologi kan utnyttes for å løse virksomhetens oppgaver på nye og bedre 

måter.  

• IT-avdelingen må ha oppdatert kunnskap om nye teknologier.  

• Alle medarbeidere må ha kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy og løsninger. 

At ansatte i IT-avdelinger og prosjektorganisasjoner med fokus på digitalisering skal ha dyp kunnskap om digitale 

teknologier er selvsagt, mens kravene til ledelsens kompetanse og alle andre medarbeideres grunnleggende 

kompetanse om digitale verktøy og ikke minst digitale omstillingsprosesser, er mindre åpenbart.  

 

48 Rambøll, 2018: IT i praksis, http://www.kommunalteknikk.no/digitaliseringen-i-offentlig-sektor-har-skutt-fart-men-
trenger-kompetanse.6124261-40825.html 

http://www.kommunalteknikk.no/digitaliseringen-i-offentlig-sektor-har-skutt-fart-men-trenger-kompetanse.6124261-40825.html
http://www.kommunalteknikk.no/digitaliseringen-i-offentlig-sektor-har-skutt-fart-men-trenger-kompetanse.6124261-40825.html
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En undersøkelse rettet mot helse- og omsorgsledere i kommunene viser at det innenfor denne kommunale 

sektoren er store forskjeller når det kommer til de ansattes digitale kompetanse: «Det er store forskjeller 

innenfor digital modenhet blant medarbeiderne. Kommunen har endringsagenter innenfor velferdsteknologi og 

digitalisering som har god kompetanse, men vi har også medarbeidere med svært lav kompetanse. Jeg vil derfor 

beskrive gjennomsnittet som middels modne.»49 

Som det pekes på her henger også kompetanse, eller mangel på sådan, sammen med evne til omstilling, 

«omstillingskapasitet», i forbindelse med digitaliseringsprosesser.  

Omstillingskapasitet 

Digitalisering handler i stor grad om relativt ressurskrevende omstillingsprosesser hvor det stilles krav til ansatte 

om kompetanse på flere nivåer. Man skal bruke, forstå og samhandle på nye måter.  

Kompetansebehov i digitale omstillingsprosesser 

På oppdrag fra LO kartla SINTEF norske arbeidstakeres syn på digital teknologi og i hvilken grad det oppleves som 

en kilde til stress eller produktivitet.50 De fant at digitaliseringsprosesser er vellykket for omtrent to tredjedeler 

av arbeidstakerne, mens den siste tredjedelen ikke opplevde en positiv utvikling. Dette er de personene som ikke 

opplever digital teknologi som nyttig eller produktivitetsøkende, ikke opplever medvirkning eller tilstrekkelig 

opplæring, føler stress og økt belastning i arbeidshverdagen. Rapporten peker på viktigheten av opplæring og 

medvirkning for å lykkes med å få «alle med» i digitaliseringsprosesser. Opplæring reduserer stress, skaper 

opplevd produktivitet og påvirker hvordan arbeidstakere vurderer teknologi som ble innført. Undersøkelsen 

rettet mot arbeidstagere i både stat og kommune viste videre at kollegaer er den vanligste kilden til opplæring 

(49 prosent), mens egenlæring (39 prosent) og kurs (38 prosent) fulgte etter. 

Konsekvenser for storbykommunene 

Digitalisering handler som vi har sett i stor grad om å lykkes med omstilling. Dette får store konsekvenser for 

organisering og ledelse i kommunene. På oppdrag fra KS har PwC sett på hva som er god håndtering av 

arbeidsgiverrollen i digitale omstillingsprosesser og hva som er sentrale utfordringer og muligheter i arbeidet 

med å oppnå gevinster av digitaliseringen.51 Basert på en kartlegging i sju caseorganisasjoner peker de på ni 

sentrale suksesskriterier for å lykkes med digitale omstillingsprosesser:  

1. Politisk og administrativ ledelse må ta aktivt eierskap til den digitale omstillingen  

2. Alle ansatte må involveres i omstillingsprosessene  

3. Gi handlingsrom til ildsjeler og endringsagenter  

4. Digitalisering må henge sammen med utvikling av en lærings- og innovasjonskultur  

5. Digital omstilling handler om å vurdere dagens arbeidsprosesser og organisering på nytt  

 

49 Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor, Ipsos 2018 
50 SINTEF, 2017: Teknologiutbredelse og stress i norsk arbeidsliv og Ansattes syn på digitalisering, 
https://www.sintef.no/prosjekter/kartlegging-av-arbeidstakernes-opplevelse-av-digital-teknologi-og-stress/. 
51 PwC, 2018: Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser, 
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/lederutfordringer-i-digitale-
omstillingsprosesser/ 

https://www.sintef.no/prosjekter/kartlegging-av-arbeidstakernes-opplevelse-av-digital-teknologi-og-stress/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/lederutfordringer-i-digitale-omstillingsprosesser/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/lederutfordringer-i-digitale-omstillingsprosesser/
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6. Rekruttere spisskompetanse og legge til rette for kontinuerlig læring på arbeidsplassen  

7. Gevinster må planlegges tidlig og følges opp over tid 

8. For å gi kraft til digitaliseringsprosjekter bør det etableres egne program ved siden av ordinær drift  

9. IT-prosesser og -anskaffelser må forankres hos toppledelsen i kommunen  

Organisering av digitaliseringsarbeidet  

Vi har gjennom vår undersøkelse avdekket fire særlig sentrale avveininger knyttet til organisering av 

digitaliseringsarbeidet. I det følgende går vi kort igjennom disse. 

1. Sentral vs. desentral organisering 

Digitalisering kan på den ene side bidra til økt sentralisering, men på den annen side også i mange tilfeller legge 

til rette for en mer desentral organisering og utførelse av kommunale oppgaver:  

• Sentralisering av oppgaver som kan løses av en fellesfunksjon, for eksempel et senter for automatisering 

av enkle regelstyrte forvaltningsoppgaver.  

• Desentralisering av oppgaver som med digital støtte løses best ute i felt, for eksempel hjemmehjelp med 

bruk av digitale hjelpemidler som gjør arbeidsprosessene mer effektive. 

2. Sektorvis vs. på tvers 

Digitalisering åpner for at flere utfordringer i kommunen løses på tvers av fagavdelinger og sektorer. Dette gjøres 

da også i stadig større grad. For eksempel viser undersøkelsen «Kartlegging av endrede kompetansebehov i en 

digitalisert helse- og omsorgssektor»52 at ni av ti samarbeider med andre fagavdelinger i kommunen, og hele 95 

prosent samarbeider med andre kommuner. 

3. I den enkelte kommune vs. samarbeid mellom flere kommuner og nasjonale aktører 

Digitalisering krever i mange tilfeller så vidt store investeringer at kostnader og gevinster må deles. Mange av de 

store satsingene på digitalisering skjer i dag gjennom ulike interkommunale samarbeid og fellesanskaffelser. Her 

der det viktig å finne frem til gode modeller for organisering. Eksempelvis har man i Kristiansand kommune jobbet 

mye med å legge til rette for samarbeid om anskaffelser i regionen: 

«Her nede har vi fått til en god struktur, et godt samarbeidsklima og en veldig god forankringsmodell 

som gjør at vi har muligheten til å kjøre større og bedre prosjekter. Det gjør at vi sammen stiller sterkere 

i markedet, og det er nok helt klart bedre for teknologileverandørene også, siden de da trenger å 

forholde seg til færre kommunale anbud. Vi investerer mye tid i forankringsarbeid. Hvis vi har et godt 

prosjekt som vi mener kan gi gevinster på flere nivåer så sprer vi informasjon om dette ut, og forsøker 

å skape aksept for at dette kan være lurt for flere kommuner enn oss. Dette har vi gjort i noen år nå og 

kommunene på Sørlandet begynner å se at det er en vinn-vinn-situasjon å ikke stå alene.» IKT-rådgiver 

Venke Åmlid Nyhus, Kristiansand kommune.53 

 

52 Ipsos, 2018: https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/okt-behov-for-
digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/ 
53 Dette sitatet er hentet fra https://www.visma.no/digitalisering/digitalisering-kommune/digital-filosofi-kristiansand/ 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/okt-behov-for-digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/okt-behov-for-digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/
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Flere intervjuobjekter i denne studien trekker likevel frem at interkommunale samarbeid med mindre kommuner 

kan ende i disfavør av storbykommunene, da de relativt sett bidrar med mer inn i finansieringen av prosjektene.  

Videre ser man stadig flere nasjonale satsinger som er delvis finansiert og organisert av nasjonale aktører som 

Direktoratet for e-Helse, Helsedirektoratet (Velferdsteknologiprogrammet), Direktoratet for byggkvalitet (digital 

saksbehandling innen byggesaksforvaltningen) osv.  

Også når det kommer til generell kompetanseutvikling innen digitalisering finner vi gode eksempler: Nylig har for 

eksempel de største arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor inngått en avtale om digital kompetanse-

heving med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prosjektet, som finansieres av 

departementet, skal støtte opp under møteplasser og tilby verktøy for gode utviklingsprosesser i kommunenes 

digitaliseringsarbeid. 

4. Egenproduksjon vs. innkjøp/samarbeid med leverandører  

Det vil ikke være mulig å ta ut alle gevinster knyttet til digitalisering med kommunenes egen kompetanse og 

kapasitet alene. Digitalisering både muliggjør og krever at storbykommunene bygger opp «økosystemer» for 

innovasjon sammen med eksterne partnere fra både privat og offentlig sektor.  

De store kommunene utmerker seg i samarbeid med andre fagmiljøer internt i kommunen (97 prosent) og bruk 

av kompetanse gjennom innkjøp fra private leverandører (71 prosent). I gjennomsnitt oppgir kun 27 prosent av 

kommunene at de samarbeider med frivillige organisasjoner og bare 21 prosent samarbeider med fagskoler om 

å tilføre nødvendig teknologisk og digital kompetanse.54 

Organisering og kultur for lærende utviklingsarbeid  

Læring gjennom «prøving og feiling» er helt avgjørende for å lykkes med digitalisering. Gjennom intervjuene har 

vi identifisert tre grep kommunen kan gjøre nå for å lykkes bedre med digitaliseringsarbeidet fremover, slik at 

man når dette stadiet på et tidligere tidspunkt: 

▪ Storbykommunene er relativt hierarkisk oppbygd, noe som tidvis kan føre til langsomme 

beslutningsprosesser. I en kontinuerlig omstillingsprosess er man avhengig av kortere beslutnings-

prosesser for å holde tempoet oppe: Utviklingsprosesser bør legge opp til hurtige iterasjoner.  

▪ Til slutt nevner flere av intervjuobjektene i dette FoU-prosjektet at offentlig sektor generelt, og 

kommunen spesielt, har en nullfeil-kultur som i stor grad legger hindringer i veien for innovasjon og 

omstilling. For å lykkes med kontinuerlig omstilling må man utvikle en kultur som både tillater feiling og 

premierer læring.  

Planlegging og organisering av arbeidsprosesser 

Planlegging og gjennomføring av arbeidsprosesser i kommunene må bli mer dynamisk for å kunne utnytte læring 

gjennom «prøving og feiling». En slik organisering av forvaltning og tjenesteproduksjon stiller strenge krav til en 

«plattformtankegang» og en digital infrastruktur som kommunen ikke har på plass i dag.  

 

54 Ipsos, 2018: https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/okt-behov-for-
digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/ 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/okt-behov-for-digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/okt-behov-for-digital-kompetanse-i-helse--og-omsorgssektoren/
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Dette henger nøye sammen med lederutvikling og mentoring i kommunene. Her ser vi for eksempel at Oslo 

kommune er godt i gang med lederutviklingsprogram og mentorprogram for å skape «digital oppmerksomhet og 

tverrfaglig forståelse blant lederne i kommunen». Det skal bygges «kultur for eksperimentering, prøving og 

feiling». Man skal videre sikre at digitalisering er alles, og ikke bare IT-avdelingenes, ansvar. 

Kompetansebehov og rekruttering 

Selv om digitalisering fører til at maskiner kan gjøre stadig flere av de oppgavene som mennesker gjør i dag, vil 

kommunens ansatte fremdeles være den viktigste ressursen. Rekruttering og kompetanseutvikling vil være svært 

viktig for kommunene fremover. I forbindelse med digitalisering vil man være avhengig av flere typer formell og 

spesialisert digital kunnskap for å utvikle og drifte de digitale systemene, men man vil også være avhengig av en 

relativt høy grad av generell digital kompetanse blant de ansatte, som vil oppleve en stadig mer digital 

arbeidshverdag.  

Stadig mer uformell kunnskap, det vil si kompetanse som ikke er ervervet gjennom formell opplæring/utdanning, 

kreves for å realisere gevinster knyttet til digitale løsninger.55 Dette må gis større oppmerksomhet av 

kommunene i årene som kommer gjennom ulike typer opplæring på jobb samt systemer for kunnskapsdeling i 

organisasjonene. Dette vil igjen sette ansattes evne og vilje til kontinuerlig læring og analytisk tenkning på prøve. 

Ikke minst vil dette stille krav til kommunene på et organisasjonsnivå: Kommunene må ha rutiner og insentiver 

på plass for at folk skal ønske å kontinuerlig lære nye ting og dermed bidra til effektiv ressursutnyttelse i samspill 

med digital teknologi på alle områder av kommunens virksomhet.  

 

  

 

55 Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse 
inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter og holdninger og hvordan disse brukes i samspill. Kilde: Kompetanse Norge, 
https://www.kompetansenorge.no/om-kompetanse-norge/sentrale-begreper-i-kompetansepolitikken/ 

https://www.kompetansenorge.no/om-kompetanse-norge/sentrale-begreper-i-kompetansepolitikken/
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Vedlegg: Estimering av automatiseringspotensialet i 
utvalgte kommunale yrker 

Målet med estimeringsøvelsen 

Dataøvelsen som blir gjennomført i forbindelse med rapporten «FoU-prosjekt om digitalisering og konsekvenser 

for storbykommunenes arbeidsprosesser og ressursplanlegging» har som hovedformål å estimere potensialet for 

automatisering i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand kommune. Automatiseringspotensialet 

beregnes for ulike yrker da det ikke lar seg gjøre å beregne automatiseringspotensialet for kommunens ulike 

sektorer på samme måte: Yrkene blir et «proxy» for sektorene. Dette gir likevel en relativt god pekepinn på 

potensialet i sektorer, da arbeidsprosessene i sektorene i stor grad utføres i de jobbene, yrkene, som vi har med 

i denne beregningen: Resultatene for automatisering i de ulike sektorene tolkes ikke som andelen av yrker i 

kommunen som kan «automatiseres helt eller delvis», men i stedet som andelen av arbeidsprosesser i de enkelte 

yrkene og sektorene som kan automatiseres. Samtidig er det helt sentralt å konkretisere at vi i analysen ikke 

forsøker å predikere antallet av folk som mister jobben i kommunen, men bare andelen av enkelte 

arbeidsprosesser som kan automatiseres.  

Det er en rekke betydelige usikkerhetsmomenter knyttet til metoden. Disse er presentert og diskutert i mer detalj 

mot slutten av dette vedlegget. Det er imidlertid viktig å gjøre det helt klart at usikkerheten gjør at resultatene 

fra denne beregningen må benyttes med stor varsomhet: Dette er på ingen måte noen «fasit» på spørsmålet om 

hvor stort automatiseringspotensialet er i storbykommunene, men mer å regne som et anslag, i mangel av bedre 

metoder.  

Vi vil også nevne at vi har diskutert metoden med andre økonomer som har benyttet samme metode og fått 

nyttige innspill, bl.a. fra Anders Ekeland (SSB) og Stefan Fölster (ansvarlig for tilsvarende studie gjennomført på 

oppdrag fra NHO og presentert på NHOs årskonferanse i 2018). 

Datakilder 

Avveiingen av bruken av ulike datakilder har vært et springende punkt i beregningen av 

automatiseringspotensialet i de relevante kommuner. Vi gjennomgår de ulike datakilder som er brukt i 

prosjektet.  

Automatiseringspotensial  

For data på automatiseringspotensialet innad i ulike yrker gjør vi bruk av en banebrytende artikkel skrevet av 

Osborne og Frey i 2013 og oppdatert i 201756. I denne artikkelen estimerer forfatterne i hvor høy grad en 

datamaskin (bredt definert som alle datamaskin-kontrollerte prosesser, uansett om de er utført direkte av 

maskinen, eller om datamaskinen styrer en robot) kan automatisere 702 ulike yrker. Det er verdt å bruke litt 

plass på å forklare hvordan forfatterne gjør dette. 

Det første trinn til Osborne og Frey er å gjøre kvalitative vurderinger på automatiseringspotensialet i 70 ulike 

yrker. Forfatterne rapporterer at dette er gjort i samarbeid med eksperter i maskinlæring. Dessuten har man her 

brukt litteratur som omhandler betydningen av fremtidige teknologiske endringer i ulike områder. 

 

56 Frey, C. og Osborne, M. (2017) The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological 
Forecasting and Social Change, 2017, vol. 114, issue C, 254-280 
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Tidsperspektivet for automatiseringen forblir uklar i analysen. Det nærmeste forfatterne kommer til å tidfeste 

sine resultater, er når de sier at de ulike yrkene de har identifisert er «potentially automatable over some 

unspecified number of years, perhaps a decade or two». Dette er lite presist, men i generell tråd med 

tidsperspektivet vi ser på i rapporten. For hvert av de 70 yrker, som er del av en amerikansk standardklassifisering 

av yrker, har forfatterne en rekke beskrivelser og data tilknyttet. Kombinasjonen av disse, samt de kvalitative 

vurderinger om automatiseringspotensialer blir brukt som grunnlag i en maskinlæringsmodell som ved hjelp av 

en logistisk funksjon estimerer en sannsynlighet for automatisering.  

Figuren under viser fordelingen yrker på disse sannsynlighetene («Probability of Computerisation»). 

Figur 2: Sammenhengen mellom automatiseringspotensial og antall ansatte i USA i ulike yrkeskategorier, 
i Osborne og Frey. 

 

Grafen viser en klar tendens til at det er mange yrker som enten har stort potensial for automatisering eller 

relativt lavt potensial for automatisering. Få yrker ligger mellom disse to polene. Osborne og Freys hovedresultat 

er at opp mot 47 prosent av alle amerikanske jobber er i faresonen for å bli automatisert. Tolkningen av den 

kvantitative øvelsen som forfatterne utfører er vi til dels uenige i, noe som vil bli diskutert senere i appendikset. 

Data fra Osborne og Frey er mye brukt i litteraturen og resultatene som fremkommer ved analysen vil i høy grad 

være sammenlignbare med andre studier. Metodologien er også brukt på norske data, av The Research Institute 

of the Finnish Economy (ETLA) i samarbeid med Anders Ekeland fra SSB. Samtidig er det dog viktig å huske at 
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analysen til Osborne og Frey inneholder en rekke svakheter, noen av hvilke vi identifiserer i appendiksets siste 

avsnitt.  

Yrkesdata 

Det har dessverre ikke vært mulig å skaffe tilstrekkelig detaljerte data på ulike yrker i kommunene. Ønsket om 

disse data stammer fra to krav til en god analyse. For det første skal alle yrkene være finkategoriserte nok til at 

de tilhører én, og bare én, sektor. For det andre skal yrkene kunne sammenholdes med yrkene som Osborne og 

Frey har utregnet automatiseringspotensial for.  

Det beste datasett som har blitt funnet er en fordeling av kommunens ansatte på 29 yrkes-kategorier. Disse 

kategorier er som følger: 

Yrkeskategorier 

Førskolelærere 

Faglærte, barnehage 

Ufaglærte, barnehage 

Sykepleiere 

Vernepleiere, miljøterapeuter 

Ergo- og fysioterapeuter 

Fagarbeidere, helse/sosial/omsorg 

Ufaglært, helse/sosial/omsorg 

Høgskoleutd. m/videreutd., he/sos/oms. 

Høyere universitetsutd., he/sos/oms. 

Sosionom, barnvernped. ol. 

Div. personell helse/pleie/omsorg 

Undervisningspersonell 

Faglærte, undervisning 

Annet personell, undervisning 

Ingeniører uten mastergrad 

Høyere universitetsutd. teknisk 

Fagarbeidere, teknisk 

Annet personell, teknisk 

Øverste ledelsessjikt 

Arbeidsledere 

Saksbehandler med minst høgskole 

Kontor/adm./merkantilt personell 

Annet kontor/administrasjon 

Vaktmestere og renholdere 

Musikk- og kulturpersonell 

Utdanningsstillinger 

Annet personell, høyere utdanning 

Annet personell, annet 
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Det er klart at ikke alle yrkene i settet av yrkeskategorier oppfyller de to krav som er nevnt ovenfor. Selv om 

ingen av disse yrkene er like detaljerte som i Osborne og Freys studie, er problemet ikke like stort når disse skal 

plasseres i kommunale sektorer, hvor bildet er mer blandet. Mens noen av yrkene (Musikk- og kulturpersonell, 

Høgskoleutd. m/videreutd., he/sos/oms., m.m) vil være enkle å plassere i sektorer, vil andre (Øverste 

ledelsessjikt, Annet personell, høyere utdanning) være noe vanskeligere å plassere.  

For alle de fem storbykommunene har vi data på antall årsverk på alle de 29 yrkeskategoriene. Sektorale data er 

tilgjengelig fra KOSTRA (SSB). Disse data viser antall årsverk for de ulike sektorene for storbykommunene 

individuelt.  

Fremgangsmåte 

Veien til beregning av automatiseringspotensialet i kommunene går via en estimering av hvor stor andel av en 

yrkeskategoris arbeidsprosesser som kan automatiseres. Disse summeres senere opp til sektorer. Med andre ord 

bruker vi en «bottom-up approach» til å utregne en gitt kommunes sektors automatiseringspotensial.  

Kvantifiseringen av potensialet bruker estimeringen fra økonomiske litteratur på automatiseringspotensial i ulike 

yrker. Disse «pares» med yrkesbeskrivelser fra kommunene, for hvilke vi har antall årsverk for de enkelte 

kommuner. De fleste yrker vi har tilgang til på kommunalt nivå representerer relativt brede stillingsbetegnelser, 

noe som nødvendiggjør av vi konsoliderer flere ulikeyrker fra litteraturen som vår beregning bygger på. Vi antar 

at automatiseringspotensialet på et av de kommunale yrkene kan approksimeres som en funksjon av 

automatiseringspotensialet i de «finere» yrkene fra Osborne og Frey. I matematisk notasjon antar vi altså at: 

 

    𝐴(𝑦𝑖) = 𝑓(𝐴(𝑢1), 𝐴(𝑢2), 𝐴(𝑢3), … , 𝐴(𝑢𝑁)) 

 

, hvor A() er en funksjon for automatiseringspotensialet, 𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁} er settet av kommunale yrker, og 

𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, … , 𝑢𝑥} er en rekke av yrker identifisert hos Osborne og Frey. f() er funksjonen som mapper 

mellom de to. Målet med valg av settet 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, … , 𝑢𝑥} og f() er selvsagt at å tilnærme seg 𝐴(𝑦𝑖) med så 

liten feilmargin som mulig. I mangel på grunner til andre valg, ble det besluttet at f() er en simpel aritmetisk 

gjennomsnittsfunksjon. Nedenfor ses eksempler på valgte yrker i Osborne og Frey «oversatt» til kommunale 

yrker, med tilsvarende utregnet automatiseringspotensial for det kommunale yrket. 

 

Kommunalt yrke O&B yrke 1 O&B yrke 2 O&B yrke 3 Automatiserings-

potensial 

Vaktmestere og 

renholdere 

Cleaners of 

Vehicles and 

Equipment 

Janitors and Cleaners, 

Except Maids and 

Housekeeping 

Security Guards 74 % 

Øverste ledelsessjikt 
Chief 

Executives 

General and 

Operations Managers 
Managers, All Other 14 % 

Ufaglært, 

helse/sosial/omsorg 

Home Health 

Aides 

Healthcare Social 

Workers 

Healthcare Support 

Workers, All Other 
35 % 
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Faglærte, 

undervisning 

Elementary 

School 

Teachers, 

Except Special 

Education 

Special Education 

Teachers, Secondary 

School 

Middle School 

Teachers, Except 

Special and Career 

12 % 

 

Parringen skjer basert på litteratursøk, intervjuer med kontaktpersoner i kommunene og kartleggingen av 

kommune-relevante teknologier i Teknologiradaren. I de fleste tilfeller pares hvert kommunalt yrke med 3-5 

yrker fra Osborne og Frey. 

Når vi har gjort dette for alle de kommunale yrkene, skal disse plasseres i sektorer. Det er ikke alle yrkene som 

tilhører en enkelt sektor i kommunen. I mangel på en slik korrespondanse løses det fremkommende problem via 

lineær programmering. Vi oppstiller problemet mer formelt: 

For de 29 yrkene har vi antall årsverk for kommunene. Videre har vi antatt at de kommuner som ikke har data 

på de enkelte yrkeskategoriene ikke har noen ansatte i denne stillingskategori. Vi har altså 

∑ 𝑥𝑖,𝑘 = 𝛼𝑘

29

𝑖=1

 

, hvor 𝑥𝑖,𝑘er antall årsverk i yrke i i kommune k og 𝛼𝑘 er summen av årsverk i kommune k. Samtidig har vi

  

∑ 𝑥𝑠,𝑘 = 𝛽𝑘

6

𝑠=1

 

, hvor 𝑥𝑠,𝑘er antall årsverk i sektor s i kommune k og 𝛽𝑘  er summen av årsverk i kommune k. Det er klart at vi 

skulle forvente at 𝛼𝑘 = 𝛽𝑘. Denne korrespondanse oppfylles dog ikke mellom data tilgjengelig på de 29 

storbykommunene som er tilsendt fra kommunene selv og data fra KOSTRA (hentet via SSB.no) på fordelingen 

mellom de seks sektorer. Så lenge 𝛼𝑘 ≠ 𝛽𝑘, gir optimeringsproblemet lite mening. Vi manipulerer derfor antall 

årsverk i den enkelte sektor, således   

   

𝑧𝑠,𝑘 =
𝛼𝑘𝑥𝑠,𝑘

𝛽𝑘

 

På denne måten sikres det at summeringen av årsverk på tvers av sektorer og de 29 yrker i en gitt kommune er 

like. Vi mangler dog fortsatt å løse det fremkommende optimeringsproblem. Dette problemet kan anskues som 

en matrise med 29 rader og 6 kolonner, og hvor det i,j’te element er antall årsverk av det i’te yrke som antas å 

jobbe i sektor j. Med tilsvarende summer for de enkelte sektorer og yrkeskategorier, kan dette system enkelt 

løses. For en rekke av yrkeskategorier vil 100 prosent av de ansatte være i en enkel sektor (for eksempel 

«Faglærte, barnehage» som utelukkende inngår i sektoren «Barnehage»). Disse er gitt og inngår bare i 

optimeringsproblemet i den grad som de bidrar til det totale antall årsverk i sektor or yrkeskategori. De 

resterende yrker kan deles opp i to kategorier. For den ene kategori har vi en kvalifisert gjetning på hvilken sektor 

hovedparten av årsverkene er plassert i. For den andre har vi ikke det.  

For best å inkludere denne kunnskapen i optimeringsproblemet gjør vi bruk av en non-lineær numerisk 

optimeringsalgoritme. Grunnen til dette er at ligningssystemet potentielt kan ha uendelig mange løsninger. Vi 

ønsker at løsningen skal inkludere våre statistiske «priors» omkring fordelingen innad i sektorer. Den non-lineære 
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numeriske optimering har i den forbindelse den fordel at den «stopper» søkningen når «Kuhn-Tucker» kriteriene 

for lokale minima er oppfylt, som vil tendere til å ligge nær de initiale «priors». Denne metoden er på ingen måte 

perfekt, men den inneholder kvalitative vurderinger som bidrar til å redusere fordelingsproblemene.  

Kombinasjonen av fordeling av yrker på sektorer og automatiseringspotensialer i de ulike yrkene gir oss mulighet 

– ved enkel multiplikasjon og summering – å utregne automatiseringspotensialet for en gitt sektor i en gitt 

kommune.  

 

Yrkeskategori Automatiseringspotensial 

Kontor/adm./merkantilt personell 89 % 

Vaktmestere og renholdere 74 % 

Annet kontor/administrasjon 62 % 

Saksbehandler med minst høgskole 41 % 

Fagarbeidere, teknisk 39 % 

Ufaglært, helse/sosial/omsorg 35 % 

Annet personell, høyere utdanning 33 % 

Annet personell, annet 33 % 

Annet personell, undervisning 31 % 

Annet personell, teknisk 31 % 

Ingeniører uten mastergrad 26 % 

Høyere universitetsutd. teknisk 25 % 

Fagarbeidere, helse/sosial/omsorg 23 % 

Ergo- og fysioterapeuter 19 % 

Undervisningspersonell 19 % 

Arbeidsledere 18 % 

Musikk- og kulturpersonell 16 % 

Vernepleiere, miljøterapeuter 15 % 

Sykepleiere 15 % 

Høgskoleutd. m/videreutd., he/sos/oms. 15 % 

Ufaglærte, barnehage 15 % 

Øverste ledelsessjikt 14 % 

Div. personell helse/pleie/omsorg 14 % 

Faglærte, undervisning 12 % 

Faglærte, barnehage 12 % 

Utdanningsstillinger 9 % 

Førskolelærere 8 % 

Høyere universitetsutd., he/sos/oms. 5 % 

Sosionom, barnvernped. ol. 4 % 
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Resultater 

Resultatet av automatiseringspotensialet i kommunens 29 yrker er som følger: Sammenholdt med fordeling på 

kommuner og sektorer fremkommer følgende resultater for automatiseringspotensialet fordelt i 

storbykommunene:  

 

Det ses klart at potensialet er størst i sektorene Administrasjon, Samferdsel&Teknikk og Annet. Dette er generelt 

i tråd med litteraturens resultater, da det i disse sektorer er store mengder av ikke-kognitive, repetitive 

arbeidsprosesser. I sektoren Administrasjon er det størst forskjeller mellom automatiseringspotensialet i 

kommunene. Dette skyldtes i noen grad forskjellen i optimeringsløsningene for de enkelte kommunene.  

Samlet finner vi et automatiseringspotensial for storbykommunene på litt over 25 prosent. Dette ligger noe 

under resultater fra litteraturen. Anders Ekeland fra SSB (Pajarinen et al., 2015) finner at potensialet for 

automatisering av Norges yrker generelt ligger på rundt 33 prosent. Anders Ekelands medforfattere fra Finland 

hadde dessuten noe tid i forveien gjort øvelsen for Finland. Her fant man automatiseringspotensialet til å være 

35 prosent (Pajarinen og Rouvinen, 2014).  

Det var forventelig at resultatene ville ligge noe under tilsvarende resultater fra litteraturen. For det første står 

kommunen i høyere grad enn private bedrifter til ansvar overfor sine kunder (borgere) i sin tjenesteproduksjon. 

Dette kan bl.a. legge en demper på bruken av «black box» algoritmer i henhold til transparens. For det andre er 

flere i kommunen ansatt i yrker som vektlegger sosial interaksjon enn i Norge generelt. Dette dreier seg for 

eksempel om yrker som sykepleier, sosialarbeider og underviser. 
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Robusthetssjekk  

Det kan derfor være gunstig å sammenholde disse resultater med to ulike summeringer. Den første er en 

summering på bakgrunn av de ovenstående resultater. Den andre «summering» fremkommer ved at vi ser det 

samlede optimeringsproblem for alle kommuner samlet. Matematisk er dette ekvivalent til 

optimeringsproblemet hvor alle fordelingene mellom sektorer av yrkeskategoriene skal være like.  

 

 

 

Fra begge sett av søyler kommer det samme resultat frem, nemlig at det er sektorene Administrasjon, 

Samferdsel&Teknikk og Annet som har det største automatiseringspotensialet.  

For å ytterligere sikre resultatene, utføres optimeringsalgoritmen beskrevet i forrige avsnitt flere ganger med 

ulike initialverdier, for å sikre at resultatene ikke er for avhengige av disse. Resultatene gir et bilde av lite 

avhengighet, hvilket gir ytterligere troverdighet til resultatene våre. 

Tolkning av resultater 

Som utgangspunkt tolkes resultatene til Osborne og Frey som sannsynligheten for automatisering av et yrke. Vi 

mener dog ikke denne tolkning er hverken hensiktsmessig eller nødvendigvis den eneste korrekte tolkningen av 

resultatene. I stedet ser vi på resultatene til Osborne og Frey som å bestemme andelen av arbeidsprosesser innad 

i et yrke som kan automatiseres. Forfatterne kommer så vidt innom denne måten å tenke på når de diskuterer 

«tasks». De skriver bl.a. «The probability of an occupation being automated can thus be described as a function 

of these task characteristics».  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figur 3: Automatiseringspotensial fordelt på sektor etter 
ulike beregningsmetoder

Summering Samlet opptimering



   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 9  R A P P O R T  

 

Ved denne måten å tolke Osborne og Frey sine resultater legger vi oss nærmere Brandes og Wattenhofer, som i 

en gjennomgang av Osborne og Freys forskning på samme måte ser automatisering av et yrke som en funksjon 

av de individuelle arbeidsprosesser som yrket består av. Ved å se på resultatene på denne måten slipper man 

også utenom diskusjonen om komposisjonelle og strukturelle effekter på arbeidsmarkedet som kommer både 

eksogent og endogent til automatiseringen. Konklusjonen at «62 prosent av et gitt yrkes arbeidsprosesser kan 

automatiseres» er en «svakere» statement enn at «yrket automatiseres vekk med 62 prosent sannsynlighet», da 

det førstnevnte utsagn legger færre restriksjoner på arbeidsmarkedsutviklingen.  

For å eksemplifisere forskjellen mellom de to tolkninger, tenk på en tekniker. Qua resultatene i tabell 1 (vi ser 

her på «Annet personell, teknisk») og vår tolkning av automatiseringspotensialet betyr det at 31 prosent av 

denne teknikerens arbeidsprosesser kan automatiseres. Hvis man benytter Osborne og Freys tolkning, må man 

konkludere at det er 31 prosent sannsynlighet for at jobben «forsvinner». Denne tolkning stiller dog en rekke 

spørsmål. Hva skjer med yrket hvis den kontinuerlige digitalisering presenterer nye tekniske oppgaver som skal 

løses, slik som teknisk vedlikehold av in-house servere, eller annet? Eller hva hvis strukturelle økonomiske 

endringer betyr at det vil skje en «on-shoring» av produksjon sånn at det trengs flere teknikere? Siden vår 

tolkning stiller seg agnostisk overfor sånne spørsmål, mener vi at våre resultater fører til noe klarere 

konklusjoner.  

Med andre ord, vi tolker resultatene våre som å si noe om andelen av arbeidsprosesser innad i et yrke eller 

kommunal sektor som kan automatiseres.  

Dette innebærer dermed også at analysen ikke forsøker å predikere antallet av folk som mister jobben i 

kommunen, men bare andelen av enkelte arbeidsprosesser som kan automatiseres. Det er lang rekke grunner til 

at automatisering som er teknologisk gjennomførbart ikke ønskes gjennomført av kommunene. Samtidig vil en 

del av de ansatte som i dag er i yrker hvis arbeidsprosesser i høy grad vil automatiseres få nye arbeidsoppgaver.  

Metodiske begrensninger 

Det er en rekke betydelige usikkerheter som bør nevnes og fremheves i forbindelse med metodikken. Vi splitter 

disse opp i to:  

1. Usikkerhet om resultatene som blir hentet fra Osborne og Frey.  

2. Usikkerhet som relaterer seg til vår bruk av disse resultatene. 

For det første avhenger Osborne og Frey sine resultater helt og holdent av at de har «forutsagt» fremtiden riktig. 

Man kan fristes til å tro at de enkelte prediksjoner har lite å si, siden feil i disse vil forsvinne som funksjon av de 

mange yrkene de klassifiserer. Problemet er dog at fremtidsspekulasjonene i høy grad vil være korrelert, hvilket 

videre betyr at hvis forfatterne har vært for teknologioptimistiske, vil mest trolig alle yrker ha fått tildelt en for 

høy automatiseringssannsynlighet. Folk har historisk sett vært svært dårlige til å spå om fremtiden. Det er lite 

grunn til å tro at vår generasjon skulle være bedre.  

For det andre er vurderingene gjort på amerikanske data. Det kan ha betydning for resultatene på en rekke 

måter. For eksempel kan implisitte betraktninger omkring det kulturelle eller juridiske rammeverk ligge til grunn 

for forfatternes resultater. Disse vil ikke nødvendigvis være passende å bruke på norske data.  

For det tredje kan det være forskjeller på automatiseringspotensialet i offentlig og privat sektor. Man kunne for 

eksempel forestille seg at potensialet er mindre i offentlig sektor, da denne i høyere grad enn private 

virksomheter har en rekke formelle krav til tjenesteproduksjon som skal overholdes. På den andre side kunne 
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man også forestille seg at offentlige bedrifter har store administrative byrder, og at disse derfor vil kunne dra 

større nytte enn private virksomheter av automatisering. Vi har ikke eksplisitt tatt høyde for effekter som skulle 

tilsi et «bias» den ene eller andre veien. 

Angående usikkerheter knyttet til vår metode må det først og fremst nevnes valg av yrker og funksjonen f(). Det 

er ingen sikkerhet for at yrkene som har blitt identifisert fra Osborne og Frey som korresponderende til de 29 

kommunale yrkene er korrekte. Det ble forsøkt å gå frem systematisk med assistanse fra teknologieksperter og 

økonomer med erfaring fra offentlig sektor, men dette gir selvsagt ikke en sikkerhet på at «mappingen» er 

korrekt.  

Dessuten har vi valgt aggregeringsfunksjonen f() som en aritmetisk snitt. Dette ble vurdert mest hensiktsmessig, 

men risikerer fortsatt å treffe feil. Disse to punktene er veldig tett knyttet til hverandre. Et eksempel kan belyse 

dette. La det faktiske automatiseringspotensialet være gitt ved  𝐴(𝑦𝑖) = 0.3. Som en illustrasjon, anta at Osborne 

og Frey har 5 yrker som potensielt hører til denne kategorien, hvor 𝐴(𝑢1) = 0.1, 𝐴(𝑢2) = 0.1, 𝐴(𝑢3) = 0.8, 

𝐴(𝑢4) = 0.8, 𝐴(𝑢5) = 0.8. Vi har da 

𝐴(𝑦𝑖) = (𝑓(0.1; 0.1; 0.8; 0.8; 0.8) = 0.52. I dette tilfelle ville vi ha overestimert automatiseringspotensialet. 

Hadde vi i stedet valgt de fire første yrkene hadde vi funnet 𝐴(𝑦𝑖) = 0.36 og dermed truffet mye bedre på det 

faktiske automatiseringspotensial. I tilfeller hvor Osborne og Frey har mange yrker som vurderes inneholdt i 

kommunens yrkeskategorier har vi kvalitativt forsøkt å ha dette in mente.  

Samtidig er fordelingen på sektorer betinget av optimeringsalgoritmen beskrevet ovenfor. På tross av at 

resultatene har vært robuste overfor endringer i metode og initialverdier, er det ikke sikkert at fordelingen av de 

kommunale yrkene på kommunesektorene er korrekt.  

Til slutt er det behørig å nevne at den valgte metoden fortsatt vurderes som den best mulige gitt de tilgjengelige 

data. Til å støtte opp om dette har resultatene, som det ses ovenfor, vist seg relativt robuste. Videre er de 

estimerte automatiseringspotensialer konsistente med både tilsvarende øvelser fra litteraturen og fra tidligere 

Menon-rapporter. Sistnevnte har kvalitativt bestemt potensielle kostnadsbesparelser i kommunene relatert til 

digitalisering.  
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