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Hovedoppgaver for KommIT 

Effektmål Virkemidler

Samordning i kommunesektoren
(428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak)

Arbeidsgrupper og nettverk, 
misjonering 24/7, prosjektstyring, 
verktøyleveranser, kunnskapsdeling

Samordning mellom stat og kommune Styringsråd, referansegrupper, 
deltagelse i prosjekter, dele
kunnskap

Øke den kommunale IKT-kompetansen Nettverk, Kurs, Foredrag, Workshops, 
video, artikler, ekspertnettverk, 
leverandører

Utrede framtidens utviklings- og 
forvaltningsenhet (KS KommIT etter 2015)

Arbeidsgrupper og kontaktutvalg, 
samarbeidsavtaler på utvikling, 
følge-forskning, innovasjon



«Humankapitalen» i kommunal sektor

Kommunesektoren 
sysselsetter i overkant av 
450.000 personer 

Kostnader knyttet til ansatte 
utgjør mellom 60% og 70% av 
budsjettene

En betydelig andel ansatte 
jobber deltid (mer enn 50%) og 
er i tillegg mobile

Rekruttering er en betydelig 
utfordring – i sum over 60.000
pr år…

Hvordan sikrer vi nødvendig 
kunnskap og kompetanse?

Hvordan implementerer vi 
nye løsninger?

Hvordan kan vi utnytte smarte 
ting som allerede er gjort av 
andre?

Hvordan øker vi digitale 
kunnskaper og ferdigheter?

Hvordan beholder vi folk som 
kan noe?

Hva skal til for å kvitte oss med 
den digitale angsten?

FAKTA: UTFORDRING:



Hvordan kan sektoren i fellesskap fange, lagre og 
gjenbruke  kunnskap og kompetanse som allerede 
finnes og «forbrukes» på arbeidsplassen hver dag – til 
beste for innbyggere og kommunens næringsliv?

Nåsituasjonen



Proaktiv kompetanseheving
i Telemark og Kongsbergregionen

Prosjekt: ”Deling av digitale læringsløp i Telemark og
Kongsbergregionen”

Felles løsning med 
FRIHET TIL DELING av ressurser

Løsninger basert på medlemmenes piloter



Hvorfor samle sektoren rundt en felles løsning?
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Målbildet – større fokus på pull og mindre på push

Kollektiv kunnskap fra
428 kommuner og
19 fylkeskommuner
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Økosystem | kunnskapsdeling |kompetanseutvikling

Åpen side for alle –
skape nysgjerrighet, promotere
innhold fra flere «kilder
Pålogging via IdPorten for  
tilgang til «egne» sider – hvor som
helst og fra hva som helst
Løsningen gir muligheter for både
kunnskapsdeling og
kompetanseutvikling
Enkelt design, fokus på «innsalg»
av ny læringsarena, tilpasset
mobil aksess, bør gi «wow»
effekt
Visuelle virkemidler med 
samme designpalett gjenbrukt
fra topp til bunn (hvis mulig)
50+ kommuner er allerede i 
prosess med løsningen



KS Læring – tilgjengelig 24/7/365 

Innregistrering & pålogging

Teknisk plattform: Verktøy:
• VideoScribe
• Captivate
• Lectora
• ……Utviklings- & driftspartner:



Ulike «kanaler» og «formater» for læring
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Klasseromkurs som 
gjennomføres med
Instruktør – gjerne 
av lokale «fyrtårn»

Interaktive kurs på nett 
uten «fysisk» instruktør

Innebygd brukerstøtte i 
IKT-systemer – f.eks. 
felthjelp og popup-
vinduer

Veiledninger eller 
kokebøker knyttet til 
spesifikke fagområder
(ex. Gevinstrealisering)

Kurs gjennomført av 
«fyrtårnsinstruktør» 
via web-video

Video (live/opptak) 
med eller uten 
interaktive 
løsninger

Uformell læring og 
veiledning fra 
kollegaene på 
arbeidsplassen
(der og da trening)

Opplæringsdokumenter 
eller reproduserbart
inspirasjonsmateriell

Basert på «digitale» 
nettverk av personer som
både vil og settes i stand 
til å kunne



Omfattende og komplekst interessentbilde

428 kommuner

19 fylkeskommuner

500+ kommunale 
foretak

Leverandører

Direktorater

Off. foretak

Akademia
Innbyggere +

næringsliv

kurs.kommit.no



Virker digital læring i kommunal sektor?

+/- 500 personer må gjennomføre kurs + bestå

Oppnådd høyere kvalitet ved å bruke passeringstest 
i digitalt format (øker den enkeltes innsats)

Klasseromsundervisning på resertifisering redusert 
med 3 timer ved bruk av e-læring
= +/- 1,5 årsverk (3t*500+vikar)

Sparte utgifter til leie av lokaler og kursholdere

Kurset ligger tilgjengelig for alle og kan repeteres

Telemark fylkes største arbeidsplass.
3351 årsverk fordelt på 114 enheter leverer tjenester til drøye 53000 innbyggere. Brutto driftsbudsjett 
ca. 2,5 milliarder. Kommunen har helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper, og har 2 kommunale 
foretak.

Ansatte i målgruppen Øvrige

CASE: Kurs i legemiddelhåndtering



Universell utforming og KS Læring

Deltasenteret (2005):

”Begrepet universell utforming blir ofte brukt synonymt med tilgjengelighet for alle, 

planlegging for alle og design for alle. Universell utforming vil si å utforme 

produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så 

stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming”

Dugnadsreisen har startet og en del grunnleggende må på plass først

Vi er tett på «Klar språk» initiativet i KS 

Moodle har støtte for tekst til tale – vil bli testet ut i 2015

Vi satser på «verktøy» som kan kombinere tekst, tale, bilde, film

Vi vil støtte gjenbruk av nasjonale komponenter og ser nå også
på hvordan vi skal kunne dele f.eks. et godt stemmebibliotek

Se http://wiki.efaktor.no/index.php?title=Universell_utforming

http://wiki.efaktor.no/index.php?title=Universell_utforming


I BTV - læring som en del av arbeidsgivers agenda

Dagens modell for utrulling:

Definert rolle/ansvar for «spredning» og
arbeid i felt (forankring)

Noen må faktisk gjøre jobben (ressurs)

KommIT’s samspillspartner lokalt –
deltakelse og påvirkning gjennom KPR

Regionens dedikerte ressurs for
implementeringsbistand hos et medlem
lokalt som vil i gang

Produksjonsressurs (rf. Bø som fyrtårn 
eller «Senter of Excellence»)



DigIT DoIT KommIT

«En samordnet kommunal sektor som
leverer digitale tjenester - gir innbyggere
og næringsliv et reelt digitalt førstevalg»

Hvordan ser verdenen ut når vi har lykkes?



Ny lærings arena æra…

© Volker Hirsch

digitalisering = fremtiden


