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Elektroniske tjenester [Skriv inn tekst] Stavanger Kommune 

 
 

Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-

ge i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 

dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene va-

rierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan be-

handles: 

 

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 

2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 
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Vi anbefaler at Stavanger kommune kartlegger hva som kan gjøres for å bedre resul-

tatene i DIFI sin rangering.  

 

I fra 2011 til 2013 gikk resultatene på DIFI sin rangering av kommunens nettsider ned 

fra fem til fire stjerner. Man gikk også ned i kategoriene tilgjengelighet, brukertilpas-

ning og på totalsnittet. Etter rangeringen i 2013 gikk man inn for å bedre resultatene og 

la frem en plan over hva som lett kunne fikses, hva leverandøren måtte fikse og hva 

som krevde nyutvikling. Det kommer en ny rangering i 2015, hvor man kan se om det 

har vært en forbedring.  

 

Vi anbefaler at alle nettsider med tilknytning til Stavanger kommune samles på 

samme nettsted, www.stavanger.kommune.no.  

 

Her har man arbeidet med anbefalingen fra 2011ved å legge vekt på å få mer inn under 

stavanger.kommune.no, og det har ikke kommet til noen nye nettsider de siste årene 

som ikke er knyttet til stavanger.kommune.no. 

 

Vi anbefaler at kommunen setter i gang tiltak for å sikre søkemotoroptimalisering. 

 

Man har fulgt opp denne anbefalingen ved at alle som publiserer er ansvarlige for å 

legge til metadata som gjør det letter å søke og få relevante treff på artiklene og sidene. 

I tillegg er man i gang med et internt prosjekt som kalles «search it». Her er tanken at 

kommunens ansatte skal kunne søke og få treff i alle interne fagsystemer.  

 

Vi anbefaler at kommunen skaffer seg en totaloversikt over hvem som har tilgang til 

å publisere på nettsidene og at kommunen utformer retningslinjer for publisering. 

 

Man har en oversikt over antallet redaktører og man har kurs for alle som skal publise-

re noe på nettsidene.  

 

Vi anbefaler at kommunen arbeider videre med å sikre fullelektronisk saksbehand-

ling  

 

Overgangen til fullelektronisk og papirløst arkiv ble gjennomført for store deler av 

kommunen fra 1. mai 2013. Med et nytt sak- og arkivsystem skal den fullelektroniske 

saksbehandlingen bli lettere og bedre.  
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Vi anbefaler at kommunen arbeider videre med å etablere prinsipper, komponenter 

og systemer som kan brukes på tvers, både mellom ulike systemer internt og eks-

ternt. 

 

Stavanger kommune er med i KS sitt KommIT, som ble opprettet da man så at hver 

enkelt kommune ikke klarer å løse IKT-utfordringene alene i årene framover. Å få sys-

temer som kan brukes på tvers og «å snakke samme» er en stor utfordring både for 

hver enkelt kommune, med sine interne systemer og fagsystemer, men også mellom 

kommune, fylkeskommune og stat. Stavanger kommune har jobbet aktivt med og har i 

IKT strategien fokus på denne utfordringen. 

 

Vi anbefaler kommunen å vurdere økt samarbeid med andre kommuner innenfor 

IKT-området. 

 

I dag har IT avdelingen i Stavanger har også ansvar for å levere IKT tjenester til Ren-

nesøy, Forsand og Finnøy kommune. Man er også i diskusjoner med Randaberg og 

Kvitsøy. Man samarbeid også om innkjøp (av programvarer osv.) med andre, blant an-

net nabokommuner og fylkeskommunen. Kommunen arbeider blant annet aktivt i K10 

og KommIT. 

 

Vi anbefaler at kommunen legger til rette for at innbyggerne kan gjøre bruk av uli-

ke kanaler i politiske prosesser. 

 

Innbyggerne kan henvende seg til kommunen på flere ulike kanaler, slik som epost og 

sosiale medier. Kommunen har tatt i bruk flere forskjellige sosiale medier som man 

blant annet bruker aktivt i arbeidet med høringer av kommunale planer. 

 

Hva er status på de ulike delprosjektene som kommunen er i gang med for å sam-

ordne og styrke utviklingen av innbyggerdialog, digitale tjenester og e-forvaltning?   

 

Høsten 2013 ble det etablert en egen koordineringsgruppe for digital innbyggerservice. 

Gruppens overordnete mandat er å forsere arbeidet med å utvikle selvbetjeningsløs-

ninger. De prioriterte områdene har vært svarUT (digital postforsendelse), økt antall e-

skjemaløsninger og automatisk byggekartproduksjon. 

 

Digital postforsendelse fra kommunen til Altinn skal skje via systemet SvarUT. Pilot-

prosjektet var å teste ut SvarUT løsningen for digital forsendelse i byggesaksavdeling-

en for ekspedering av vedtak til firma. Erfaringer fra pilotprosjektet vil danne grunnlag 

for videre utrullingsplan i andre avdelinger, og på sikt skal all utgående brevpost fra 

kommunen over på SvarUT.  
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Det andre området man har jobbet med, er økt antall e-skjemaløsninger. Fordelene 

med e-skjema er blant annet at tjenesten er tilgjengelig hele døgnet og innbyggerne får 

interaktiv veiledning gjennom hele søkeprosessen. Og for kommunens saksbehandlere 

er det en fordel at data fra innsendte søknader overføres automatisk til sak-/arkiv- el-

ler fagsystem. Kommunen har 14 e-skjema som er i drift.  Man har flere skjema som er 

på vei til å bli satt i drift.  

 

Sammen med nabokommunene i Greater Stavanger har man et samarbeid om nettste-

det «Smartkommune» som er en felles informasjons- og tjenesteportal for plan- og 

byggesaker i Stavanger-regionen. Som en del av dette samarbeidet har man jobbet med 

automatisk situasjonskart (byggekart). I den tverrkommunale gruppen har man blitt 

enige om hva man ønsker seg og man har hatt en anbudskonkurranse (hvor man fikk 

inn to tilbud). På DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) hadde man en «Kunngjø-

ring om kontraktstildeling» 16.2.2015 hvor selskapet Norkart AS fikk oppdraget med 

utvikling av løsning for produksjon av automatiske situasjonskart til 14 kommuner i 

Rogaland. 

 

Hvordan vurderer DIFI Stavanger kommunes tjenestetilbud på nettet? Hvordan er 

situasjonen i kommunen sammenlignet med andre kommuner?  

 

Resultatet for Stavanger kommune i 2011 og 2013 viser at kommunen har gått ned fra 

fem stjerner til fire stjerner. I 2014 hadde DIFI kun en kvalitetsvurdering av 52 offentli-

ge digitale tjenester. Høsten 2015 vil DIFI vurdere både offentlige nettsteder (Stavanger 

kommunes nettsted), samt utvalgte digitale tjenester.  

 

IKT-Norge kartla i sommeren 2014 innbyggerservicen til samtlige norske kommuner 

via deres nettjenester. Her kan vi sammenligne Stavanger med andre kommuner i 2014 

og fra en lignende undersøkelse i 2011. Total mulig score var 54 poeng fordelt på 18 

ulike oppgaver som skulle løses digitalt. I IKT-Norges rangering av Norges 10 største 

byer på nett i 2014 og 2011 havner Stavanger på en sisteplass med kun en marginal 

forbedring fra 14,5 poeng til 15 poeng fra 2011 til 2014. Gjennomsnittet til norske kom-

muner var på 15 poeng. Det vil si at Stavanger kommune er på snittet sammenliknet 

med alle andre kommuner.  

 

Hvilke spørsmål og tjenester blir Servicetorget oftest kontaktet om? Er det for disse 

spørsmålene og tjenestene god informasjon på hjemmesidene? 

 

Det er tre tema som peker seg ut hos servicetorget.  Dette er spørsmål angående bygge-

tillatelser/saker, spørsmål om bostøtte og startlån og spørsmål knyttet til renovasjon. 

Disse temaene er det mulig å finne informasjon om på nettsiden til Stavanger kommu-
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ne. Dette er nok også spørsmål som mange innbyggere føler de trenger en form for 

rådgivning eller veiledning av en person fra kommunen. Derfor er det ikke sannsynlig 

at man vil få alle til å fylle ut f.eks. e-skjema på nett uten hjelp og veiledning.  

Man har allerede gjort en del arbeid med digital innbyggerservice. Blant annet har man 

innført ByggSøk, hvor man kan sende inn byggesøknader elektronisk til kommunen.  I 

2014 kom 13 prosent av alle byggesøknadene inn via ByggSøk. I 2010 ble «VOF - Varsle 

om feil» lansert som gir innbyggerne mulighet til selv å legge inn sin melding til kom-

munen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett. Da legges 

meldingen direkte inn i Gemini (kommunens meldingssystem) og til saksbehandlerne 

uten at servicetorget er involvert. 

 

Hva er de mest brukte tjenestene og mest besøkte nettsidene? Er der overføringsver-

dier til andre tjenester/nettsider?  

 

De mest brukte tjenestene på nettsiden til Stavanger kommune er (i tillegg til startsiden 

stavanger.kommune.no) svømmehaller, legevakt og skolerutene. Folk søker gjerne på 

disse ordene for å finne åpningstider, adresse og for å sjekke ferie og fridager i skoleru-

ten. 

 

Det kan være interessant å merke seg at kommunens nettsider har størst trafikk fra 

nettlesere på iPad, ellers er det fra forskjellige versjoner av Internett Explorer. Mobilte-

lefoner (iPhone og android mobiler) står til sammen for 24 prosent av alle besøkene på 

nettsidene. Det bør nevnes her at man ikke har en egen mobilløsning for telefoner på 

stavanger.kommune.no, derfor har man satset på en kraftig forenklet og enklere utga-

ve på mobiltelefon.  

Hvordan bruker Stavanger kommune sosiale media i sin kommunikasjon med inn-

byggerne? Har kommunen retningslinjer på dette området og blir retningslinjene 

fulgt?  

 

Kommunen har kontoer på følgende digitale kanaler: stavanger.kommune.no, Face-

book, Twitter, Instagram, Linkedln, Flickr, YouTube, Issuu og Google+.  Administra-

sjonsutvalget vedtok i desember 2010 «retningslinjer sosiale medier» for Stavanger 

kommune. Det er kommunens kommunikasjonsavdeling som har ansvaret for arbeidet 

med sosiale medier.  I retningslinjene skriver man at kanalvalg skal tilpasses målgrup-

pen.  For å nå ut til alle målgruppene er det naturlig at kommunen også bruker sosiale 

medier i kommunikasjonen.  Man bruker de forskjellige sosiale mediene forskjellig bå-

de fordi de er ulikt oppbygd og for å nå ulike målgrupper. Etter nettsidene bruker 

kommunen facebook mest. Dette er verdens, og Norges, største sosiale nettverk. Her 

legger kommunen ut lenker til sine egne nettsaker og innbyggerne kan kommunisere 

direkte med kommunen (servicetorget). Twitter bruker kommunen som en «mikro-
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fon», altså at man legger ut saker fra stavanger.kommune.no eller retweeter saker som 

omhandler Stavanger kommune. Her legger man ikke opp til debatt og dialog, slik 

man gjør på facebook.  

 

Så langt vi kan se har det ikke vært noen brudd på retningslinjen. Hvis det hadde vært 

noen tydelige brudd, så ville det antakeligvis raskt kommet i offentlighetens søkelys. 

Men når man har samlet mye av kontrollen hos kommunikasjonsavdelingen så mini-

merer man risikoen for uønskede hendlers.  

 

Hvordan fungerer Stavanger kommunes hjemmesider for å bidra til innsyn, offent-

lighet og åpenhet?  

 

Internettet har bidratt til at man i dag har flere muligheter til raskt å få innsyn i saker 

og saksbehandling i en kommune. Der man tidligere måtte be om å få utlevert de 

mappene man krevde innsyn i og disse manuelt måtte finnes frem av arkivet i kom-

munen, kan man nå sitte hjemme og gå inn på kommunens nettsider og finne det 

samme. Kommunen fører postlister hvor man kan ta ut fyldige oversikt over hva pos-

ten gjelder. Journalen gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke 

selve dokumentene. Ønsker man innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, må 

man henvende seg til kommunen.  

 

En av grunnene til at man ønsket å gå over til det nye sak- og arkivsystemet Public 360 

er at man ønsker bedre innsynsløsninger. Dagens løsning gir publikum en mulighet til 

se hvem som sender post inn og ut av kommunen, men man må selv aktiv be om å få 

tilsendt informasjon hvis man ønsker det. Andre kommuner med andre dataløsninger 

lar publikum få åpne posten i postlistene i pdf-dokumenter. 

 

Kommunens nettider bidrar også til at innbyggerne får en mulighet til å følge med på 

saksbehandling og politiske saker på en annen måte enn tidligere. Planer som skal på 

høring kan legges ut på nettsidene, slik at man får innsyn og ofte med en mulighet til å 

sende inn merknader på mail. Nettsidene er også et godt verktøy for å følge med på 

politikken og politiske møter i Stavanger. Møtekalendere for alle utvalgene ligger lett 

tilgjengelig. Der får man også tilgang til hver enkelt sak og kan se sakspapirene og ved-

leggene.  

 

Et forhold som har fått en del oppmerksomhet er saker som har vært var «unntatt of-

fentlighet» og som ikke har kommet med på sakslistene; det er kun blitt opplyst om 

disse sakene i møte for de som befant seg der. Forklaringen på denne feilen var at man 

tidligere hadde hatt manuelle sakslister som ble hengt opp på rådhuset slik at tilhørere 

og media kunne se hvilke saker som skulle opp. Da denne ordningen opphørte, førte 

det til man hadde sakslister hvor det ikke var tatt med saker som er «unntatt offentlig-

het. Denne svakheten har man nå rettet opp i, ved manuelt å føre på sakene som er 
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unntatt offentlighet. Dette håper man også at skal kunne forbedres i det nye saksbe-

handlingssystemet Public 360.  

 

Hvilke styringsindikatorer benytter kommunen i forhold til IKT og hvilke resultater 

har kommunen oppnådd? 

 

Alt av utvikling innen IKT i kommunen styres via prosjekter. Man har altså et prosjekt 

med klare mål, planer, milepæler for fremdrift og rapportering underveis i prosjektene. 

Rådmannens lederteam (RTL) får rapportert, i hver tertial for alle prosjektene. Det rap-

porteres også løpende til rådmannen om ulike forhold på kommunikasjonsområdet. 

Hvis man på IT-området har kritiske feil, «Major incident», så rapporteres det hva som 

har skjedd. Man skal iverksette tiltak og se hva man kan lære av feilen 

 

Stavanger kommune har oppnådd mye på dette området de siste 10 årene. Man har 

fått flere kanaler som man kan bruke i kommunikasjonen med innbyggerne, særlig in-

nen sosiale medier. I tillegg har man fått bedre løsninger på nettsidene som gjør at man 

lettere kan følge med på politiske møter og saker. Innbyggerne kan også lettere komme 

i kontakt med kommunen. Da man tidligere enten måtte møte opp fysisk på service-

torget (i åpningstiden) eller i ta en telefon, kan man nå like enkelt sende inn spørsmål 

på facebook, epost, eller henvendelser via VOF, søknader via ByggSøk og flere forskjel-

lige e-skjema. 

 

 

 Vi anbefaler at Stavanger kommune prioriterer arbeidet med å bedre nettside-

ne i tråd med DIFI og IKT Norges anbefalinger.  

 

 Vi anbefaler at kommunen arbeider videre med å gjøre flere skjema elektronisk 

tilgjengelige for innbyggerne,  

 

 Vi anbefaler at kommunen fortsetter arbeidet med å styrke innbyggerdialog, 

digitale tjenester og e-forvaltning. Særlig at ved at man får digital postforsen-

delse (svarUT).  

 

 Vi anbefaler at kommunen vurderer å styrke sin innsats på sosiale medier, slik 

at innbyggerdialogen kan bedres ved direkte kommunikasjon.  

 

 Vi anbefaler at Stavanger kommune legger til rette for en fullverdig nettside 

for mobilbruk. 
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Kommentar fra rådmannen – datert 05.05.2015:  

 

«Stavanger kommune har jobbet målrettet med utviklingen av elektroniske tjenester over en 

årrekke. I januar 2015 ble Digitaliseringsstrategi 2014-2029 og IT strategi 2014-2017 vedtatt i 

bystyret. Revisjonens anbefalinger er i tråd med de føringer og prinsipper som kommunen er 

godt i gang med å gjennomføre, både med hensyn til forbedring av nettsider, økt grad av digita-

lisering samt bruken av sosiale medier for å styrke medvirkning og innbyggerdialog.  

 

Kommunen er på rett vei. Det vil bli viktig fremover å prioritere prosjektene både i forhold til 

egne styringsdokumenter samt de nasjonale føringer og forutsetninger som der gis.» 
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Hensikten med dette prosjektet er å vurdere hvordan Stavanger kommune kommuniserer 

med innbyggerne digitalt.  

  

Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål vil prosjektet kartlegge og vurdere følgende konk-

rete problemstillinger:  

  

 Hvordan er anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen i 2011 blitt fulgt opp?   

 

 Hva er status på de ulike delprosjektene som kommunen er i gang med for å sam-

ordne og styrke utviklingen av innbyggerdialog, digitale tjenester og e-forvaltning?   

 

 Hvordan vurderer DIFI Stavanger kommunens tjenestetilbud på nettet? Hvordan er 

situasjonen i kommunen sammenlignet med andre kommuner?  

 

 Hvilke spørsmål og tjenester blir Servicetorget oftest kontaktet om? Er det for disse 

spørsmålene og tjenestene god informasjon på hjemmesidene? 

 

 Hva er de mest brukte tjenestene og mest besøkte nettsidene? Er der overføringsver-

dier til andre tjenester/nettsider?   

 

 Hvordan bruker Stavanger kommune sosiale media i sin kommunikasjon med inn-

byggerne? Har kommunen retningslinjer på dette området og blir retningslinjene 

fulgt?  

 

 Hvordan fungerer Stavanger kommunes hjemmesider for å bidra til innsyn, offent-

lighet og åpenhet?  

 

 Hvilke styringsindikatorer benytter kommunen i forhold til IKT og hvilke resultater 

har kommunen oppnådd? 
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Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersø-

kelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innen-

for det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende 

kriteriegrunnlag anvendt: 

 

 Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sine undersøkelser fra 2011 og 2013 

 

 Stavanger kommune sin IKT-strategi  

 

 Stavanger kommune sin digitaliserings strategi  

 

 Stavanger kommune sin kommunikasjonsstrategi  

 

 Kommuneloven 

 

Metodisk er det benyttet intervju, undersøkelser og vurderinger av kommunens nettsider og 

dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i 

rapportens vedlegg. Prosjektet ser nærmere på kommunens elektroniske tjenester med ut-

gangspunkt i innbyggernes behov. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang 

har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kon-

trollutvalget vedtok. Vi benytter en rekke kilder for å kunne svare på problemstillingen, og 

vi foretar en såkalt metodetriangulering av data. 
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Stavanger kommune har en egen Digitaliseringsstrategi og en IKT-strategi. Disse ble vedtatt 

sammen i sak 12/15 (2014/18083) «Digitaliseringsstrategi 2014-2029 og IKT-strategi 2014-

2017 for Stavanger kommune». Denne ble behandlet i Administrasjonsutvalget den 

25.11.2014 og vedtatt av Stavanger bystyre den 12.01.2015. Da disse strategiene er så nye er 

det vanskelig å si om kommunen følger opp strategiene, men det er allikevel viktig å se 

nærmere på dem.  

 

 

 

Figur 1 – Digitaliseringsstrategien i kommunens plansystem 
             (Kilde: Stavanger commune - Digitaliseringsstrategi 2014-2029) 

 

 
 

 

 



Rogaland Revisjon IKS 

 

Elektroniske tjenester - 15 - Stavanger kommune 

 

Digitaliseringsstrategien skal være Stavanger kommunes overordnete styringsdokument i 

det digitale utviklingsarbeidet. Den beskriver hvilke strategiske føringer og prinsipper som 

skal legges til grunn for å nå målet om et reelt digitalt førstevalg, og bedre og mer effektive 

tjenester internt og eksternt. Digitaliseringsstrategien skal være utarbeidet i tråd med over-

ordnete styringsdokumenter, lover og forskrifter. Digitaliseringsstrategien er et overordnet 

retningsgivende styringsdokument som gjelder for alle tjenesteområder. Kommunen har fle-

re langsiktige strategier - her en illustrasjon hvor digitaliseringsstrategien er plassert i kom-

munens plansystem: 

 

I kapittel to i Digitaliseringsstrategi presenteres verdigrunnlaget, og her står det;  

 «Sammen for en levende by – vi er til stede, vil gå foran og skaper framtiden ved bruk av digitale 

verktøy.»  

   

Vi er til stede: Stavanger kommune skal være til stede i relevante digitale flater på gode og bruker-

vennlige møteplasser – vi skal gi innbyggere, næringsliv og ansatte reelle digitale førstevalg og våre 

løsninger skal være tilgjengelige for alle. Vi skal være til stede på nye måter gjennom utvikling av ny 

tjenesteteknologi. Vi skal være til stede i relevante fagfora og på arenaer hvor kompetanse deles, regio-

nalt og nasjonalt – vi er der hvor retninger velges og beslutninger tas for den digitale utviklingen.     

 

 Vi vil gå foran: Vi skal være i forkant og se nye muligheter og løsninger: Innbyggerne skal få bedre 

tjenester og raskere respons, arbeidsprosessene skal bli enklere og mer effektive og vi skal tilegne oss og 

utnytte vår kompetanse på en best mulig måte. Vi skal ha beslutnings- og gjennomføringsprosesser 

som legger til rette for å tenke nytt, ta modige grep og som bidrar til å realisere visjoner og planer.   

 

Vi skaper framtiden: Digitale verktøy skal bidra i arbeidet vårt med å skape framtiden, og er vesentlige 

i vår rolle som samfunnsutvikler.  Både i interne arbeidsprosesser, i tjenesteleveransen og i vår dialog 

med innbyggerne.   

 

 Og vi skal gjøre det sammen. Vi skal sikre god intern samhandling mot felles mål, vi skal arbeide i 

dialog med brukere, innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere, og det skal være en levende utvik-

lingsprosess.»    

 

Digitaliseringsstratgien har følgende mål:  

 

5.1 Å gi innbyggerne, næringsliv og ansatte et reelt digitalt førstevalg.  

Stavanger kommune skal utvikle tjenester som gir alle brukere et digitalt førstevalg – internt og eks-

ternt. Det skal legges til rette for en samordnet utvikling av innbyggerdialog. De kommunale tjeneste-

områdene skal være samsnakket, og de digitale løsningene skal være koordinert med andre offentlige 

forvaltningsnivåer. 

    

5.2 Større åpenhet og økt tilgjengelighet  

Digitale kanaler skal være tilgjengelige for alle. Kommunen skal ha et bevisst forhold til hvilke kanaler 

som brukes til hvilket formål. Digitale tjenester utvikles med utgangspunkt i brukernes behov. Infor-
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masjonen må være forståelig, og de digitale tjenestene skal være enkle å ta i bruk. De digitale kanalene 

og verktøyene skal bidra til økt åpenhet og innsikt i arbeidsprosesser og beslutninger.    

 

5.3 Bedre tjenester, høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk  

Digitale verktøy skal bidra til bedre tjenester, høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk. Tjenes-

teproduksjonen skal være basert på digitale verktøy. Tjenestene skal være brukervennlige, bidra til 

enklere arbeidsprosesser og bedre brukerdialog.  

 

 

 

 

 

 

«IKT-strategien er en utviklingsstrategi for IKT de neste fire årene i Stavanger kommune. IKT-

strategien eies av IT-avdelingen, men den skal følges av alle parter som er delaktige i prosesser knyttet 

til utvikling og drift av IKT. IT-avdelingen har ansvaret for å gjøre strategien kjent og for å videreut-

vikle prosesser som sikrer at den kan etterleves. Dokumentet vil også være styrende for IKT-

utviklingen hos våre samarbeidskommuner (p.t. Rennesøy, Finnøy og Forsand) samt andre kunder.  

Figur 2 – Digitaliseringsstrategi 2014-2029 (Kilde: Stavanger kommune) 
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En god IKT-strategi gir grunnlag for en fremtidsrettet IKT-utvikling som understøtter kommunens 

overordnete mål. Figur 1 viser sammenhengen i planverket knyttet til IKT-strategien og visualiserer 

hvilke planer som er styrende for hvilke. Handlings-/aktivitetsplaner skal utarbeides basert på disse. 

IKT-strategien er dermed Stavanger kommunes operasjonalisering av retningslinjene fra digitalise-

ringsstrategien.» 

 

Figur 3 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst gir 

kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er 

grunnmuren som bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjeneste-

områdenes delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrate-

gien og bygges på IKT-strategien (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur).   

 

IKT-strategien er forankret i overordnet digitaliseringsstrategi. 2IKT-STRATEGI 2014-2017 er 

basert på tidligere vedtatt IKT-strategi (for perioden 2010-2014) og styringssignaler fra andre 

overordnete plandokumenter i kommunen.   

 

Mål for IKT-strategien  

Stavanger kommune har valg følgende hovedmål og undermål for IKT-arbeidet fremover:   

 Brukervennlige og effektive tjenester for ansatte, innbyggere og næringsliv 

- Vi er best på infrastruktur 

Figur 3 – IKT-STRATEGI 2014-2017 – Kilde: Stavanger kommune 
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- Vi har fremtidsrettet, solid og effektiv IKT-drift 

- Vi er gode på samhandling 

 

Innsatsområder i IKT-strategien  

For å oppnå målene skal man konsentrere innsatsen om fem områder i planperioden:   

1.  Arkitektur og infrastruktur  

2.  Brukerrettede tjenester  

3.  Sikkerhet  

4.  Kompetanse og medarbeidere  

5.  Grønn IKT 

 

 

 

 

Ved etablering av nye løsninger og ved gjennomgang av eksisterende løsninger skal man 

bruke offentlige standarder og felleskomponenter. Dette skal sikre effektiv drift og gode løs-

ninger for brukerne. 

 

IT-avdelingens arkitekturarbeid skal forholde seg til Difi’s arkitekturprinsipper 

(http://standard.difi.no/index.html): 

 Tjenesteorientering 

 Interoperabilitet 

 Tilgjengelighet 

 Sikkerhet 

Figur 4 – IKT-STRATEGI 2014-2017. Kilde: Stavanger kommune 
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 Åpenhet 

 Fleksibilitet 

 Skalerbarhet 

 

Av disse skal det være et særskilt fokus på skalerbarhet, åpenhet og interoperabilitet. Offent-

lige nasjonale standarder skal understøttes av alle fagsystemer som anskaffes, og nasjonale 

felleskomponenter som f.eks. SvarUT, skal benyttes der det er mulig og hensiktsmessig. Det 

skal tilrettelegges for en effektiv, modulær, fleksibel og tjenesteorientert arkitektur. Figur 4 

viser hvordan de nasjonale felleskomponentene skal danne grunnlaget for all infrastruktur 

og arkitektur i Stavanger kommune og viser de ulike tjenestelagene frem til brukerflaten. 

 

Elektronisk samhandling internt i en offentlig virksomhet, mellom offentlige virksomheter 

eller med innbyggere og næringsliv, krever elektroniske løsninger som «snakker samme 

språk», altså forstår hverandre og kan utveksle data. Det er et viktig prinsipp at alle sam-

handlingsparter skal kunne velge elektroniske løsninger fra ulike leverandører, basert på eg-

ne ønsker og behov. En forutsetning for å kunne samhandle i et nettverk satt sammen av uli-

ke løsninger og systemer, er at alle følger et felles sett av standarder. 

 
 

Rogaland Revisjon gjennomførte Forvaltningsrevisjonen «IKT og brukerdialog» i Stavanger 

kommune i 2011, og vi kom med åtte anbefalinger.   Kontrollutvalget behandlet i møtet den 

13.12.2011 saken «Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog». Her kom rådmannen med 

en oversikt over hva man tenkte å gjøre for å følge opp anbefalingene.  

Sammen med tilbakemeldinger i intervjuer og aktuelle dokumenter skal vi se hvordan anbe-

falingene er fulgt opp frem til 2015.  

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) arbeider med å øke kvaliteten på kommunale og 

statlige nettsteder. En sentral del av dette arbeidet er årlige kvalitetsvurderingen av offentli-

ge nettsteder. I forvaltningsrevisjonen fra 2011 står det «Med lanseringen av nye nettsider har 

Stavanger kommune bedret sin plassering i DIFIs rangering, målt etter gjennomsnittskarakter. Fra 

2009 til 2010 rykket kommunen frem fra plass nummer 346 til plass nummer 190 blant landets 431 

kommuner. Samtidig rykket kommunen frem fra plass nummer 24 til plass nummer 11 blant Roga-

lands 26 kommuner. Resultatet viser imidlertid at det ennå er langt igjen til Stavanger kommune kan 

hevde seg i toppskiktet i rangeringen, målt etter gjennomsnittskarakter.» 

 

I saken «Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog» skriver rådmannen:  
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«Stavanger kommune vil følge opp DIFI sine målinger ved å gi tilbakemeldinger og ved å gå inn i 

grunnlaget for poengtildelingen. Flere av de variablene vi blir målt på jobbes det med å forbedre, ek-

sempelvis metadata og alternativ bildetekst (søk og universell utforming). Postlister og på søk og inn-

syn vil bli bedre ved innføring av ny demokratimodul. Det satses på kompetansebygging internt for å 

kunne levere kvalitet i nettløsningene våre».  

I overgangen mellom to publiseringssystemer har ikke DIFI fått lagt ut resultatene fra tidli-

gere vurderinger. Revisjonen fikk derfor tilsendt resultatet for Stavanger kommune i 2011 og 

2013, som er den siste vurdering av kommunens nettsted. I 2012 ble det ikke foretatt noen 

vurderinger. Og i 2014 hadde man kun en kvalitetsvurdering av 52 offentlige digitale tjenes-

ter. Dette var en kvalitetsvurdering av offentlige digitale tjenester og ikke nettsidene som 

helhet. Høsten 2015 vil DIFI vurdere både offentlige nettsteder (Stavanger kommunes nett-

sted), samt utvalgte digitale tjenester. 

 

Kriteriesett for «kvalitet på nett» inneholder 30 kriterier innenfor tre utvalgte egenskapsom-

råder: 

 Tilgjengelighet 

 Brukertilpasning 

 Nyttig innhold 

 

I 2011 fikk nettsidene til Stavanger kommune fem av seks mulige stjerner. Antallet stjerner er 

basert på summen av poeng i de tre områdene «tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig 

innhold». I 2013 hadde man gått ned til kun fire stjerner av seks mulige. Beregningen for an-

tall stjerner i 2013 var basert på disse intervallene: 

 

 

Denne oppdelingen har noen svakheter som DIFI selv skriver om:  

 

Figur 5 – Beregningen for antall stjerner i 2013 basert på følgende intervaller (Kilde: DIFI) 

 
 

Antall stjerner  Øvre grense Nedre grense 

6 stjerner 100 % 80 % 

5 stjerner 79 % 70 % 

4 stjerner 69 % 58 % 

3 stjerner 57 % 43 % 

2 stjerner 42 % 31 % 

1 stjerne 30 % 0 % 
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«Den største styrken til denne måten å gjøre det på, er at den etter hvert godt ble veldig godt kjent 

blant de forskjellige interessentene. Da visste nettredaktørene at dersom de hadde fått la oss si 66 pro-

sent av maksimal poengsum, så betydde det at de fikk fire stjerner. Hovedsvakheten er at det egentlig 

er fullstendig vilkårlig hvordan fordelingen mellom antall stjerner fra år til år vil bli. Det er til og med 

mulig å tenke seg at alle tjenestene fikk like mange stjerner. Og om det skulle skje så ville hele poenget 

med stjernene forsvunnet.» 

 

 

I 2011 og 2013 fikk nettstedet http://www.stavanger.kommune.no følgende skår på DIFI sin 

rangering:  

 

 

 

Den 27.11. 2013 presenterte kommunikasjonsavdelingen en gjennomgang av DIFI sin siste 

undersøkelse for rådmannens lederteam. Til oppfølgning gikk man inn på hver av de tre 

egenskapsområdene og vurderte hva som kunne gjøres for å bedre skåren.  

Tilgjengelighet: 

- 9 poeng kunne fikses selv  

- 6 poeng må fikses av leverandør 

Brukertilpasning 

- 5 poeng kunne fikses selv 

- 4 poeng kan ikke oppnås i denne versjon (mobil tilpasning) 

Nyttig innhold 

- 4 poeng kunne fikses selv 

- 3 poeng for dokumentbestilling i postjournal må kjøpes av leverandør 

- 3 poeng for å tilgjengeliggjøre åpne data. Her måtte kommunen diskutere muligheter in-

ternt. 

 

Her har altså kommunen gjort en del tiltak for å bedre resultatene i DIFI sin rangering. Basert 

på hva som lett kunne forbedres, hva som måtte jobbes med og hva som var vanskelig å få til 

basert på den tekniske løsningen på kommunens nettider. Det ser ut til at anbefalingen fra 

2011 om å kartlegger hva som kan gjøres for å bedre resultatene i DIFI sin rangering er fulgt 

opp, selv om resultatene har gått ned.   

 

 

Figur 6 – DIFI sin rangering av http://www.stavanger.kommune.no i 2011 og 2013. (Kilde: DIFI) 

 

År  Tilgjengelighet  Brukertilpasning  Nyttiginnhold  Totalsnitt  Antall stjerner 

2011 82 70 63 71 5 

2013  58 69 63 63 4 
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I 2011 ble det påpekt at ikke alle nettsidene til Stavanger kommune ligger på nettstedet 

www.stavanger.kommune.no. Det ble påpekt flere ulemper ved at kommunen hadde flere 

nettsider i tillegg til www.stavanger.kommune.no, blant annet at Stavanger kommune ikke 

vil kunne stå frem med en felles identitet, uklare ansvarsforhold, hvem er ansvarlig for opp-

datering? Og for den enkelte innbygger betyr dette at man må være i stand til å skifte måten 

man finner fram på. Hvert nettsted har sin egen måte for manøvrering på nettsiden og det 

kan dermed bli vanskelig for brukeren å finne fram til den informasjonen han eller hun leter 

etter.  

 

Eksemplene som ble brukt den gangen var:  

 www.kommunenmin.no (Kommuneplanen 2010-2025) 

 www.ungistavanger.no (Ungdom og Fritid sine sider)  

Figur 7 – DIFI sin rangering av http://www.stavanger.kommune.no i 2013. (Kilde: DIFI) 

 
 

 
 
 
 

http://www.stavanger.kommune.no/
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 www.minorg.no/minOrg/stvgoppl/web.nsf/index?opennavigator (Som er Opplæ-

ringskontorets nettside)  

 

I «Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog» står det om denne anbefalingen: 

 

«Det er et omfattende arbeid og et langsiktig mål å få samlet alle virksomheter under nettløsningen til 

stavanger.kommune.no. Det må utarbeides en prioritert handlingsplan for framdrift.» 

De tre sidene fra 2011 rapporten finnes fremdeles.   www.kommunenmin.no som er den 

gamle kommuneplanen for 2010-2025 er ikke aktiv. Den nyeste kommuneplanen, Kommu-

neplan 2014-2029, er nå på høring og ligger på www.stavanger.kommune.no. Både denne og 

den nye sentrumsplanen er begge lagt ut på stvanger.kommune.no og er gode eksempler på 

hvordan kommunen aktivt bruker sin egen nettside i kommunikasjonen med innbyggerne. 

Fra kommunens forskjellige sosiale medier (Facebook og Instagram) linket man til nettsiden, 

og der kunne man gi innspill via et egent skjema og epost. I tillegg tok man med en opp-

summering av innspillene som kom inn via facebook.  

 

Barnehager og skole har også egne nettsider. Disse siden blir levert av bedriften Nyweb som 

har nettsideløsningene Minskole.no og MinBarnehage.no. I tillegg leverer Nyweb nettbaserte 

studier innen IKT i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Websideløsning Minskole og 

Minbarnehage er skreddersydde publiseringsløsninger for skoler og barnehager. Dette er en 

god løsning for skolene og barnehagene som kommunen synes fungerer greit.  Det ser ikke 

ut til at det har vært en økning i nye nettsider. I våre intervjuer pekes det også på at man har 

gitt flere avslag til forskjellige avdelinger som ønsket å lage egne nettsider. De fleste nettsi-

dene som fremdeles ikke ligger under www.stavanger.kommune.no er med andre ord eldre 

enn rapporten fra 2011. Det virker som om man har gjort en jobb for å samle flere sider un-

der kommunens egen nettside, særlig inne planarbeidet.  

 

 

I «Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog» står det om denne anbefalingen: 

«Metadata legges på artikkelnivå. Det vil også igangsettes arbeid med å innføre en søketjeneste som 

kan brukes på tvers av kommunens løsninger, og som gir enkel tilgang til dokumenter uavhengig av 

hvor disse er lagret».   

 

Metadata er data om data, informasjon som beskriver annen informasjon, gjerne en elektro-

nisk fil som et tekstdokument, bilde eller film. Med dagens løsning for artikler på nettsiden 

er det opp til hver enkelt som publiserer å legge til metadata. Alle som skal publiserer noe 

har ansvar for at dette blir gjort. Typiske metadata er emneord, fagkategorisering og tids-

punkt for opprettelse og endring av dokumentet. Et sett med metadata ordnes som regel i en 

søkbar database sammen med metadata for andre filer. Bruk av metadata øker dermed gjen-

finnbarhet (det blir lette å søke å finne det man er på jakt etter). Det informeres om dette til 
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alle som er på kurs for publisering. På kommunens egen nettside har man jobbet med å 

bedre søke funksjonen. Her skal man har gjennomført en stor rydde jobb. 

 

I tillegg til dette holder man på med et internt prosjekt som kalles «search it». Her er tanken 

at kommunens ansatte skal kunne søke og få treff i alle fagsystemer. Det vil si begge sak- og 

arkivsystemene, gammelt og nytt; felles områder, intranett, mail, One drive (Office 360 i nett 

skyen). Gitt den løsningen man har i dag, så må man sette meta-nivå når man publiserer for 

å oppnå søkemotoroptimalisering. Dette er et ansvar for alle som publiserer. På egne nettsi-

der har IT avdelingen jobbet med å bygge opp bedre søketreff. Eksakte treff skal gules ut. 

Man skal få opp forfatter, ingress og dato.  

 

 «Vi har full oversikt på hvem som har publiseringsrettigheter på nettsidene. En forvaltningsplan er 

under utarbeiding, denne skal definere roller, tilgangsnivåer og ansvarsområde for de ulike brukerne 

som er registrert.» står det i «Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog». 

 

Alle registre med tilganger er en utfordring for kommunen. Det er derfor viktig med god 

samordning og forvaltning av de ulike systemer som registrene er knyttet til. Det finnes 179 

redaktører og av disse er 106 aktive (det vil si at de har publisert noe). Kommunikasjonsav-

delingen og nettredaktøren kan gå inn å se aktiviteten til hver enkelt redaktør. Forsiden er 

det kun kommunikasjonsavdelingen som redigerer. Alle saker som publiseres der går via 

kommunikasjonsavdelingen.   

 

EPiServer CMS er en publiseringsløsning for administrering av innhold på nettsider (Con-

tent Management System – CMS). Det er egne kurs for brukere av EPiServer. Både for nybe-

gynnere som ikke har brukt systemet før og for mer viderekomne. Man må gå inn manuelt å 

slette tilgangene til brukere som slutter i kommunen. Det finnes ikke en automatisk ordning 

som sletter brukere som ikke lenger skal ha tilgang (hvis de bytter jobb, slutter i kommunen 

eller liknende). Det er altså en risiko for at tidligere ansatte eller personer som ikke skulle 

hatt tilgang kan ende opp med å forbli i systemet med gyldig passord og brukernavn og mu-

lighet til å publisere på kommunens nettsider. Men ut fra våre informasjoner har dette ikke 

skjedd. 

 

Retningslinjer for publisering ligger på intranett, (på nettskolen, en samling av nettutvikling, 

kurs, dokumentasjon). Her har man også tips for skriving på web, opplæring i å sette opp ta-

beller, bilder osv. Det finnes også en Web-gruppe hos hvert av tjenesteområdene som har an-

svaret for nettstoff til sitt tjenesteområde. Her har man fokus på brukskvalitet, hvem skriver 

man for, og hvor skal det publiseres. Kommunikasjonsavdelingene kan sette rettigheter på 

de forskjellige brukerne. Det er mange som vil ha tilgang til å publisere og flere som har erfa-

ring med publisering på nett fra før av. Men man har en klar linje på at alle må på kurs (i 

EPiServer) først. 
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Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog: «Fullelektronisk (papirløs) saksbehandling er i dag i 

stor grad mulig ved bruk av elektroniske sak/arkivsystemer og elektroniske fagsystemer. (…) I tillegg 

arbeides det med å forbedre saks/arkivsystemet ved innføring av en ny web-basert versjon på nyåret 

2012. Det forventes art denne skal gi mulighet for en overgang til fullelektronisk og papirløst sakarkiv 

våren 2012.» 

 

Overgangen til fullelektronisk og papirløst arkiv ble gjennomført for store deler av kommu-

nen fra 1. mai 2013, og omfattet alle brukere av ESA, står det i årsrapporten for 2013. Det 

meste av saksbehandling er altså fullelektronisk allerede i dag. Kommunen holder nå på 

med å innføre et nytt sak- og arkivsystem for fullelektronisk saksbehandling. I den forrige 

IKT-strategien 2010 til 2014 stod det under overskriften «Enklere saksbehandling» at Stav-

anger kommune skal tilstrebe elektronisk dokument- og saksflyt i hele den administrative og 

politiske saksbehandlingskjeden.  Av tiltak med særlig strategisk betydning for effektivise-

ring og kvalitetsforbedringer er blant annet fullelektronisk arkiv trukket frem. Man har stort 

sett fullelektroniske løsninger innen de fleste områder allerede nå, med dagens sak- og arkiv-

løsning som er ESA. Selv om det blir «fullelektronisk» så betyr ikke det nødvendigvis at alt 

går over til elektroniske løsninger og ingenting skjer på papir lenger. Men de største og vik-

tigste oppgavene vil være fullelektronisk innen saksbehandlingen.  

   

Høsten 2014 inngikk Stavanger kommune en avtale med Software Inovation om kjøp av nytt 

sak- og arkivsystem. Det nye systemet - Public 360 – skal være felles arkivsystem for hele 

kommunen og vil tas i bruk fra 2016. Public 360 vil effektivisere saksbehandlingen. I tillegg 

skal systemet legge til rette for bedre digital forvaltning og dialog mellom kommunen og 

innbyggere. De offentlige postlistene til kommunen vil bli samlet på ett sted og bidra til 

bedre og lettere innsynsløsninger.  

 

 

Stavanger kommune arbeider med de 10 største kommunen i landet (K10 samarbeidet) for å 

etablere felles arkitektur og standarder innenfor IT-området. Sammen med KS er kommunen 

også med på KommIT (Program for IKT-samordning i kommunesektoren). I 2010 startet ar-

beidet med det som etterhvert har resultert i KommIT. Bakgrunnen for opprettelsen er at 

hver enkelt kommune ikke klarer å løse IKT-utfordringene alene i årene framover. Å få sys-

temer som kan brukes på tvers og «snakke sammen» er en stor utfordring både for hver en-

kelt kommune, med sine interne systemer og fagsystemer, men også mellom kommune og 

stat. Stavanger kommune har jobbet aktivt med dette.  
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To av målene i den nye IKT strategien er også knyttet opp til denne anbefalingen: 

Mål «1. Vi er best på infrastruktur og  

Mål 3. Vi er gode på samhandling.  

Innsatsområde nummer en i strategien er: «Arkitektur og infrastruktur.» 

 

«For at kommunene skal kunne yte fremtidsrettede, gode innbyggertjenester og gi ansatte effektive 

IKT-verktøy må vi ha solid arkitektur og gjennomtenkt infrastruktur. Det må være mulig å utveksle 

informasjon samt kommunisere mellom ulike IKT-systemer, også på tvers av forvaltningsnivå. IKTar-

kitekturen skal danne grunnlaget for planer om nye IKT-anskaffelser, videre utvikling og ressursbe-

hov. Derfor er dette IT-avdelingens hovedsatsingsområde.» 

 

Hva er arkitektur innen IT:  

IT-arkitektur kan forklares som en reguleringsplan for bruk av IKT (arkitekter i IT-

avdelingen utarbeider planen, men det finnes for eksempel syv arkitekturprinsipper etablert 

av DIFI som skal følges). Hensikten med en slik plan er å bidra til at ulike IKT løsninger pas-

ser sammen og kan benyttes i sammenheng. Felles for alle betydninger av ordet er tanken 

om at et sett med premisser og prinsipper skal gjøre konstruksjonen av komplekse strukturer 

enklere, sikrere og mer forutsigbar.  

 

I arkitekturen er tjenestebussen et sentralt konsept. Tjenestebussen er samlingen av funksjo-

ner som er nødvendige for å få tjenester fra de ulike tjenestetilbydere til å spille sammen, og 

å ivareta fleksibilitet, informasjonssikkerhet og effektiv drift og forvaltning. Fysisk består den 

av mellomvare, ESB (Enterprise Service Bus) og informasjonssikkerhetsprodukter og oppsett 

som er nødvendig for sikker eksekvering av tjenester1.  IT avdelingen har innført en Enter-

prise system bus som gjør at man skal kunne få til integrasjoner.  

 

 

 

I oppfølgingen av rapporten står det: «Stavanger kommune ønsker enda mer samarbeid innenfor 

IKT området. I dag samarbeider Stavanger med Rogaland Fylkeskommune om felles datasenter, sam-

arbeider med de 10 største kommunene i landet i forhold til felles arkitektur og standarder og generelt 

samarbeider en med ulike nabokommuner innenfor området innkjøp.»  

 

I dag har IT-avdelingen i Stavanger også ansvar for å levere IKT tjenester til Rennesøy, For-

sand og Finnøy kommune. Man er også i diskusjoner med Randaberg og Kvitsøy. Man sam-

arbeid også om innkjøp (av programvarer osv.) med andre, blant annet nabokommuner og 

fylkeskommunen. Kommunen arbeider aktivt i K10 og KommIT. Disse to områdene har en 

gjort seg en del bruk av i det siste.  Fordelene med dette samarbeidet er at man får et større 

                                                      
1 Nasjonal IKT (http://helsewiki-
prod.cust.seria.no/wiki/index.php/Arkitekturvisjon#Tjenestebuss_.E2.80.93_realisert_gjennom_.C3.A5pen_ESB_og_mellomva
re) 

http://helsewiki-prod.cust.seria.no/wiki/index.php/Arkitekturvisjon#Tjenestebuss_.E2.80.93_realisert_gjennom_.C3.A5pen_ESB_og_mellomvare
http://helsewiki-prod.cust.seria.no/wiki/index.php/Arkitekturvisjon#Tjenestebuss_.E2.80.93_realisert_gjennom_.C3.A5pen_ESB_og_mellomvare
http://helsewiki-prod.cust.seria.no/wiki/index.php/Arkitekturvisjon#Tjenestebuss_.E2.80.93_realisert_gjennom_.C3.A5pen_ESB_og_mellomvare


Rogaland Revisjon IKS 

 

Elektroniske tjenester - 27 - Stavanger kommune 

 

fagmiljø og flere hender. Stavanger kommune har vært aktive i arbeidet med å finne nye 

samarbeidspartnere, noe som gjør at man får et større og sterkere fagmiljø på IT avdelingen i 

kommunen. Sett i forhold til antall brukere som IT avdelingen betjener så er dette en av re-

gionens største «bedrifter». Det er relativt få ansatte per bruker sammenliknet med andre 

store organisasjoner med like mange brukere.  

 

I IKT-strategien står det følgende om samarbeid med andre:  

 

  Søke synergier gjennom samarbeidspartnere 

 

IT-avdelingen skal være foretrukne leverandør og levere IKT-tjenester til Stavanger kommune og sam-

arbeidspartnere. Vi skal søke synergier der det er praktisk og ønskelig. IT-avdelingen skal levere tjenes-

ter til basis organisasjon og andre samarbeidspartnere. 

Virksomheter som har store likhetstrekk med Stavanger kommune skal inviteres til dialog for å se om 

de vil være kunde av IT-avdelingen. Dette kan være virksomheter som delvis eies av kommunen, andre 

kommuner, eller andre virksomheter. Det skal søkes synergier som for eksempel stordriftsfordeler ved å 

utnytte eksisterende kompetanse, utstyr eller prosesser. Virksomheter som er meget forskjellige fra 

kommunen skal ikke vurderes. 

 

 

 Videreutvikle samarbeid og samhandling 

 

Vi skal være oppdaterte på hva som skjer både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi ønsker å påvirke utvik-

lingen av offentlig IKT og skal aktivt bidra med vår kompetanse både internt i kommunene, i nasjonale 

og regionale fora. Vi skal også tilby driftssamarbeid med flere kommuner og offentlige virksomheter i 

regionen for å oppnå ytterlige stordriftsfordeler. Vi skal dessuten: 

 

 Fortsette samarbeidet og spille en aktiv rolle i nasjonale og regionale fora som KommIT, K10, 

IKT-forum i Hordaland/Rogaland og itSMF. 

 Videreføre samarbeidet internt (i Stavanger kommune og våre samarbeidskommuner) gjen-

nom eksisterende fora; IKT-forum, digitaliseringsgruppe, prosjektgrupper og andre samar-

beidsarenaer. 

 

 Aktivt bidra til tjenesteutviklingen i våre kommunale avdelinger og virksomhet 

 

 

 

I oppfølgingen av rapporten står det: «Det vil alltid være en vurdering av hvordan ulike kanaler 

skal tas i bruk ved ulike prosesser. Det jobbes med å finne løsninger som gir bedre muligheter for elekt-

roniske innspill på flere områder, f.eks. i planprosessene.» 
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Under kapittel 5.2 Digital kommune i årsrapporten for 2013 står det:  

«Det skal være enkelt å kontakte Stavanger kommune når den enkelte selv måtte ønske det.  God ut-

vikling og forvaltning av digitale tjenester er høyt prioritert for å bedre den elektroniske kommunika-

sjonen med innbyggere og næringslivet.»  

Det skal altså være enkelt å kontakte Stavanger kommune når den enkelte selv måtte ønske 

det. Det vil si at man skal kunne henvende seg til kommunen på flere ulike kanaler, slik som 

epost og sosiale medier.  

 

Kommunen har tatt i bruk flere forskjellige sosiale medier. Twitter, Facebook osv. som kan 

være med på å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bruke disse kanalene i politiske 

prosesser. For eksempel brukte man facebook aktivt i arbeidet den nye kommuneplanen og 

den nye sentrumsplanen.  Planforslaget for ny kommuneplan var på høring fra slutten av 

august til 6. oktober 2014. Her mottok man innspill fra 159 ulike høringsinstanser, nærings-

liv, privatpersoner og interne utvalg og avdelinger. Det ble blant annet laget et resyme av al-

le facebookinnleggene fra innbyggere og et resymé av facebookinnleggene fra ungdommens 

bystyre.  

Vi har en bredere omtale av sosiale medier i Stavanger kommune i eget kapittel i rapporten.  

 

Det er også viktig at man har gode innsynsløsninger for at innbyggerne skal kunne følge 

med på politisk aktivitet. Det vil si at man lett skal kunne finne frem til møtekalenderen og 

finne det møte man er interessert i og her skal man lett kunne finne og åpne saksdokumenter 

og vedlegg (så lenge disse er offentlige). I politiske prosesser er det ofte en fordel å være tid-

lig involvert, derfor er det viktig å ha mulighetene til å være med på høringene og kunne gi 

innspill tidlig.  Kommunen har tidligere tatt inn høringer på vanlig måte, blant annet e-post. 

Men i forbindelse med sentrumsplanen og den nye kommuneplanen har man også tatt inn 

innspill fra Facebook.  

 
Det er IT-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen som har det sentrale ansvaret for utvik-

ling og drift av elektroniske tjenester til innbyggerne, men andre enheter er selvsagt også in-

volvert. 

 

 
Tabell 8 – Driftsutgifter i IT-avdelingen og Kommunikasjonsavdelingen 2012 - 2014 
 

 

 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 

Totale driftsutgifter – IT-avdelingen 71,0 mill 81,3 mill 84,6 mill 
Herav lønn/sosiale utgifter 19,0 mill 21,1 mill 23,0 mill 

    

Totale driftsutgifter – Kommunikasjons-
avd. 

6,0 mill 6,3 mill 6,6 mill 

Herav lønn/sosiale utgifter 4,9 mill 5,3 mill 5,4 mill 
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Begge avdelingene har betydelige oppgaver utover arbeidet med elektroniske tjenester til 

innbyggerne, samtidig er det også andre avdelinger som arbeider på dette området. 

 
 

Hva er status på de ulike delprosjektene som kommunen er i gang med for å samordne og styrke utvik-

lingen av innbyggerdialog, digitale tjenester og e-forvaltning?   

 

Høsten 2013 ble det etablert en egen koordineringsgruppe for digital innbyggerservice. 

Gruppens overordnete mandat er å forsere arbeidet med å utvikle selvbetjeningsløsninger. 

Gruppen består av representanter fra alle tjenesteområdene, inkludert Sølvberget KF, og 

gjennomgår og gir innspill til pågående prosjekter som angår digital innbyggerservice. Den 

anbefaler videre satsingsområder, og foreslår organisering for gjennomføring. De prioriterte 

områdene har vært: 

-  svarUT (digital postforsendelse) 

- økt antall e-skjemaløsninger  

- automatisk byggekartproduksjon. 

 

Forvaltningsloven ble i februar 2014 endret slik at digital kommunikasjon er hovedregelen 

når offentlige virksomheter (stat, kommunen og fylkeskommuner) henvender seg til innbyg-

gere og virksomheter. Dersom man som innbygger ikke ønsker digital kommunikasjon må 

man selv reservere seg i et nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300. 

Det offentlige ønsker generelt å sende post digitalt i stedet for på papir. Direktoratet for for-

valtning og IKT (Difi) skal etablere Sikker digital posttjeneste, en fellesløsning som hele of-

fentlig sektor kan benytte for å sende brev til innbyggerne digitalt, i stedet for å sende papir-

brev. Sikker digital posttjeneste består av flere elementer, hvor to av disse er digital postkas-

se og meldingsformidlertjeneste. 

 

Foreløpig har kommunene bare støtte for utsending til meldingsboksen i Altinn, men i løpet 

av 2015 skal kommunene kunne sende posten digitalt til den digitale postkassen man selv 

har valgt. Selskapene e-Boks AS og Digipost (Posten Norge AS) har fått kontrakt med Difi 

om digital postkasse. Som innbygger skal man kunne velge kostnadsfritt mellom e-Boks eller 

Digipost for å motta brev fra det offentlige. Med en digital postkasse vil vedtak, svar på søk-

nader og andre viktige brev bli sendt til den digitale postkassen. De som har reservert seg får 

posten på tradisjonell måte som papirpost, det samme gjelder for dem som verken åpner el-

ler skriver ut dokumentet som blir sendt til din digitale postboks. 

 

For å få til digital kommunikasjon har Stavanger kommune valgt å ta i bruk SvarUT som er 

en modul for digital postforsendelse fra sak-/arkivsystemet til mottakerens digitale postboks 

(Altinn). Løsningen er utviklet av Bergen kommune sammen med KS. SvarUt er en felles 

løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakar-

kiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er 
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å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lag-

res i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Alt-

inn2 til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. SvarUT 

er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleveran-

dør. SvarUT leveres som en skytjeneste fra KommIT.  

 

Stavanger kommune er i gang med å teste ut SvarUT. Man startet pilotprosjektet i oktober 

2014 som testes ute nå og som skal spres til resten av kommunen i løpet av 2015. Pilotpro-

sjektet var å teste ut SvarUT løsningen for digital forsendelse i byggesaksavdelingen for eks-

pedering av vedtak til firma. Man har fått positive tilbakemeldinger på at mange firma setter 

pris på å få vedtaket direkte inn i Altinn når saksbehandleren er ferdig. SvarUt registrerer 

automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet innen en gitt frist og sørger da for 

at det blir sent som vanlig post. SvarUT ivaretar kravet om samtykke, slik det er satt opp i 

eForvaltningsforskriften. Det betyr at mottaker kan velge om hun ønsker å motta brev i digi-

tal form eller ikke. 

 

Svar UT virker slik at når det utgående brevet er ferdigstilt og godkjent i sak-/arkivsystemet, 

ekspederes det til SvarUt (forsendelsesarkivet). SvarUT sender brevet videre til Altinn. Gjen-

nom Altinn varsles innbygger og bedrifter om at de har mottatt et brev fra kommunen. Vars-

let inneholder lenke til selve brevet. Innbygger/bedrifter henter opp brevet via den tilsendte 

lenken. Med SvarUT får man altså svar med en gang saksbehandlingen er ferdig og trenger 

ikke vente på posten.  

 

Det andre området man har jobbet med, er økt antall e-skjemaløsninger. Fordelene med e-

skjema er blant annet at tjenesten er tilgjengelig hele døgnet og innbyggerne får interaktiv 

veiledning gjennom hele søkeprosessen. Og for kommunens saksbehandlere er det en fordel 

at data fra innsendte søknader overføres automatisk til sak-/arkiv- eller fagsystem på XML- 

og PDF-format. Selv om man også tidligere har hatt en del elektroniske skjemaer tilgjengeli-

ge på nettsidene, så har ikke alle vært koblet opp i mot et fagsystem. Dermed har saksbe-

handlerne måttet skrive ut en papirkopi av det skjemaet som innbyggerne har fylt inn elek-

tronisk og sendt inn på mail eller via nettsiden. Eller så har innbyggerne selv tatt en utskrift 

og sendt inn til kommunen som da har måttet skanne dokumentet slik at det kommer inn i 

fagsystemet. Nå skal mer av innsending av skjema går rett inn i sak- og arkivsystemet. Her 

har man gjort en jobb med å få til flere elektroniske skjemaer som er knyttet opp til saks- og 

arkivsystemet.  

På nettsiden kommune 24-73 finner man følgende av Stavanger kommunes e-skjema:  

- Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn – søknad 

- Omsetningsoppgave for alkohol 

                                                      
2 Altinn er en internettportal for innrapportering til det offentlige som lansert 4. desember 2003 og inneholder pr. januar 2014 

totalt 422 digitale skjemaer. Portalen er et samarbeid mellom blant annet Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet. 

 
3 https://kommune24-7.no/1103/ 
 

https://kommune24-7.no/1103/


Rogaland Revisjon IKS 

 

Elektroniske tjenester - 31 - Stavanger kommune 

 

- Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 

- Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent 

arrangement) 

- Søknad om anleggstilskudd 

- Søknad om godkjenning av tekniske tegninger 

- Søknad om leie av kommunale skolelokaler 

- Søknad om salgs- og reklamerettigheter ved kommunale idrettsanlegg 

- Søknad om stipend til kunst- og kulturformål 

- Søknad om støtte til større idrettsarrangement 

- Søknad om tilskudd fra ungdommens bystyre 

- Søknad om tilskudd til administrativ stilling i idrettslag 

- Søknad om tilskudd til kunst- og kulturtiltak 

- Søknad om trafikksikkerhetstiltak 

 

Sammen med nabokommunene i Greater Stavanger har man et samarbeid om nettstedet 

«Smartkommune» som er en felles informasjons- og tjenesteportal for plan- og byggesaker i 

Stavanger-regionen. Som en del av dette samarbeidet har man jobbet med automatisk situa-

sjonskart (byggekart) som er det det siste av de tre prioriterte områdene man har holdt på 

med i koordineringsgruppen for digital innbyggerservice i 2014. I den tverrkommunale 

gruppen har man blitt enige om hva man ønsker seg og firmaet Norkart AS fikk oppdraget 

med utvikling av løsning for produksjon av automatiske situasjonskart til 14 kommuner i 

Rogaland4. 

 

I tillegg holder man på med å innføre et nytt sak- og arkivsystem (Public 360). Dette skal 

man begynne å innføre fra høsten 2015 og det skal være i fullt bruk høsten 2016. Systemet 

skal legge til rette for bedre digital forvaltning og dialog mellom kommunen og innbyggere. 

De offentlige postlistene til kommunen vil bli samlet på ett sted og bidra til bedre og lettere 

innsynsløsninger. Etter hvert håper man å få til en løsning hvor innbyggere skal klogge seg 

inn på en «Min side» og finne alt av kommunikasjon en har hatt med kommunen (f.eks. tid-

ligere søknader osv.) og at man skal kunne velge «Min eiendom» hvor man får opp alt av in-

fo knyttet til sin eiendom.  

 
 

Hvordan vurderer DIFI Stavanger kommunens tjenestetilbud på nettet? Hvordan er situasjonen i 

kommunen sammenlignet med andre kommuner? 

 

Som tidligere nevnt i rapporten så er DIFI i en overgang mellom to publiseringssystemer og 

har ikke fått lagt ut tidligere resultat på nettet. Og revisjonen fikk derfor tilsendt resultatet 

for Stavanger kommune i 2011 og 2013, som er de nyeste vurdering av kommunens nettsted. 

                                                      
4 https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-888245 
 

https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-888245
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I 2012 ble det ikke foretatt noen vurderinger. Og i 2014 hadde man kun en kvalitetsvurdering 

av 52 offentlige digitale tjenester. Dette var en kvalitetsvurdering av offentlige digitale tjenes-

ter og ikke nettsidene som helhet. Høsten 2015 vil DIFI vurdere både offentlige nettsteder 

(Stavanger kommunes nettsted), samt utvalgte digitale tjenester.  

 

IKTNorge5 kartla i sommeren 2014 innbyggerservicen til samtlige norske kommuner via de-

res nettjenester. Total mulig score var 54 poeng fordelt på 18 ulike oppgaver som skulle løses 

digitalt. Hver oppgave kunne få maksimalt 3 poeng, og det ble gitt eksempelvis 1,5 poeng 

om det er informasjon, men ikke fullstendig mulighet til å løse oppgaven digitalt. Selv skri-

ver de at kartleggingen er ikke vitenskapelig fundert, og det tas forbehold om at enkel in-

formasjon/tjenester kan foreligge, men er utelatt. Dette skyldes da at informasjon/tjenester 

er så lite tilgjengelig enten inni tekst som lenke eller så langt ned i en lenkestruktur at det 

krever mer enn 3 klikk. IKTNorge gjennomførte tilnærmet samme kartlegging sommeren 

2011 noe som gjør at man kan sammenligne utvikling over tid. Det er ingen korrelasjon mel-

lom størrelse på kommuner og kvalitet på nettjenester. 

 

 

Figur 9 – IKT-Norges 18 ulike oppgaver som skal løses digital i deres undersøkelse:  (Kilde: IKT-
Norge 2014) 
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5 IKT-Norge er IKT-næringens egen interesseorganisasjon 
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Kartleggingen avdekket generelt at:  

 Det er stillstand i utvikling av digitale tjenester på nett  

 Det er utstrakt bruk av halvdigitale løsninger som skjema som må printes ut eller sendes på 

epost. Lite heldigitale selvbetjeningsløsninger.  

 Norske kommuner har ikke utstrakt bruk av mobile løsninger og nærmest ingen har apper for 

tjenester.   

 Norske kommuner bruker unødvendig mye ressurser på å utvikle særegne løsninger der de 

heller bør løse oppgaver sammen. 

 

 

 

Stavanger kommune havner på en sisteplass med kun en marginal forbedring fra 14,5 poeng 

til 15 poeng fra 2011 til 2014. Sarpsborg kommune har hatt best utvikling fra 20112014 fra 

10,5 poeng til 24 poeng. Mens Bergen har hatt stillstand og fikk i 2011 og 2014 22,5 poeng. 

Nabokommunen Sandnes har forbedret seg fra 16,5 poeng til 18 i perioden og er dermed tre 

poeng foran Stavanger.  

 

Samtlige 428 kommuner er sjekket i kommunekartleggingen 2014. Totalt mulig poeng var 54,  

Den beste kommunen fikk totalt 31,5 poeng, og det er 8 kommer som får kun 3 poeng hver. 

Det er altså langt mellom topp og bunn, men snittet på norske kommuner er 15 poeng. Det 

vil si at Stavanger kommune er på snittet sammenliknet med alle andre kommuner.  

 

 
Tabell 10 –  IKTNorge sin rangering av Norges 10 største byer på nett i 2014 og 2011 (Kilde: DIFI) 
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Hvilke spørsmål og tjenester blir servicetorget oftest kontaktet om? Er det for disse spørsmålene og 

tjenestene god informasjon på hjemmesidene? 

 

Det er tre tema som peker seg ut hos servicetorget: 

- Spørsmål angående bygge-tillatelser/saker 

- Spørsmål om bostøtte og startlån 

- Spørsmål knyttet til renovasjon.  

 

Servicetorget har leid ut en ansatt til oppvekst som kun jobber med å svare på spørsmål om 

bostøtte. Servicetorget har en løpende dialog med kommunikasjonsavdelingen knyttet til 

hvordan man best skal svare på denne typen spørsmål på nett og andre måter.  

 

Disse temaene er det mulig å finne informasjon om på nettsiden til Stavanger kommune. 

Hvorfor er det da så mange som henvender seg til servicetorget med slike spørsmål? Spørs-

mål knyttet til byggetillatelser/-saker kan ofte bli veldig tekniske og flere av dem som hen-

vender seg er usikre på blant annet tekniske begrep, saksgang, regelverket osv. Her er det 

nok mange som kunne klart å finne frem selv på nettsidene, men som ønsker en form for 

rådgivning eller veiledning av kommunen. Det er også mulig å sende inn byggesøknader 

elektronisk via ByggSøk, og her ser man en økning de siste årene. Man kan også fylle ut 

skjema på papir og sende til byggesaksavdelingen. ByggSøk er en nasjonal løsning fra Direk-

toratet for byggkvalitet. Stavanger kommune har en løsning for mottak av byggesøknader 

via ByggSøk.  

 

 

Vi ser at den prosentvise andelen har gått opp fra 2011 til 2014 (selv om det totale antallet 

søknader svinger fra år til år).  

 

Spørsmål om bostøtte og startlån er det også mulig å finne informasjon om på nettsiden til 

kommunen. Det er de svakeste i samfunnet man skal prøve å hjelpe med bostøtte og startlån. 

Denne gruppen kan nok også trenge en del rådgivning og veiledning. Det kan være en fordel 

for søkerne å ha dirkete kommunikasjon for å få hjelp til å finne frem til søknader og hvor-

 
Tabell 11– Innkomne søknader via ByggSøk og prosentandel av totalen (Kilde: Stavanger kommune) 
 

År Antall Prosentandel av totale byg-
gesøknader i kommunen 

2011 221 9 % 

2012 285 13 % 

2013 204 10 % 

2014 243 13 % 
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dan man skal fylle disse ut. Dette er søknader som omhandler personlig økonomi og det er 

derfor naturlig å anta det føles trygger for den enkelte søker å få hjelp og veiledning.  

Selv om det ligger mye informasjon tilgjengelig på nett, og man kan laste ned søknadsskjema 

fra nettsidene, men disse er henholdsvis i PDF-format (som må skrives ut og fylles ut manu-

elt) og Word format (som kan fylles ut på pc, men som må skrives ut). Det er ingen mulighe-

ter for elektronisk skjemaer når det gjelder bostøtte og startlån. Søknad om kommunalt start-

lån vurderes av kommunen som et aktuelt skjema som bør gjøres om til et elektronisk skje-

ma. Søknad om kommunal bostøtte har vært et elektronisk skjema som nå er avvik-

let/inaktivt.  

 

En av forklaringene til at man får mange henvendelser om renovasjon er ganske enkelt at 

innbyggerne ønsker å bli kvitt søppelet sitt så raskt som mulig. I tilfeller hvor søppelet ikke 

blir tømt slik det skal etter tømmeplanen, tar publikum raskt kontakt med kommunen, slik at 

man får tømt søppelet sitt. Mange vil nok tro at det er mer effektivt å snakke direkte med en 

person som kan gi svar på hvor lang tid ting kan ta enn å melde inn feilen via nettet.  

 

Tidligere tok servicetorget imot alle meldinger fra innbyggere om blant annet vei, 

vann/avløp, renovasjon og park/uteområder og la disse inn i meldingssystemet (Gemini) til 

saksbehandleren. I 2010 ble «VOF - Varsle om feil» lansert. VOF gir innbyggerne mulighet til 

selv å legge inn sin melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, mil-

jø/forurensning og idrett. Da legges meldingen direkte inn i Gemini og til saksbehandlerne 

uten at servicetorget er involvert. Selv om servicetorget fremdeles tar imot slike meldinger 

på telefon, e-post og personlige henvendelser i skranken så ser man at bruken av VOF har 

steget betydelig siden 2010. 

 

 

 

 

 

 
Tabell 12 – Prosentandel meldinger via VOF til meldingssystemet Gemini (Kilde: Stavanger kommu-
ne) 
 

År Prosent andel meldinger via VOF 

2011 26 % 

2012 39 % 

2013 43 % 

2014 55 %  
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Hva er de mest brukte tjenestene og mest besøkte nettsidene? Er der overføringsverdier til andre tje-

nester/nettsider?   

 

De mest brukte tjenestene på nettsiden til Stavanger kommune er (i tillegg til startsiden stav-

anger.kommune.no) svømmehaller, legevakt og skolerutene. Folk søker gjerne på disse or-

dene for å finne åpningstider, adresse og for å sjekke ferie og fridager i skoleruten.  

 

 

Som i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2011 er det svømmehaller og Gamlingen som er 

blant de mest brukte søkeordene. Dette er informasjon som er lett tilgjengelig og som gir 

innbyggerne en oversikt over åpningstider, billettpriser og adresser. På Gamlingens side på 

stavanger.kommune.no er det lenket til Gamlingens egne facebookside som oppdateres hver 

dag med dagens temperatur i vann og luft, og andre aktuelle meldinger (blant annet steng-

ing). At dette ligger på Gamlingens egne facebookside og ikke er knyttet opp mot Stavanger 

kommune sine sider henger sammen med at det er de ansatte på Gamlingen selv som publi-

serer temperaturene på facebook. Det informeres om dette på bunnen av Gamlingens side på 

stavanger.kommune.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13 – Mest brukte søkeord stavanger.kommune.no (Kilde: Stavanger kommune) 
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Det kan være interessant å merke seg at kommunens nettsider har størst trafikk fra nettlesere 

på iPad. Ellers er forskjellige versjoner av Windows Internett Explorer (tidligere Microsoft 

Internett Explorer forkortet MSIE). Total trafikk fra mobile enheter er på 24 prosent (inklu-

dert iPhone og android mobiler). Det bør nevnes her at man ikke har en egen mobilløsning 

for telefoner på stavanger.kommune.no, derfor har man satset på en kraftig forenklet og enk-

lere utgave på mobiltelefon6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den største andelen (48 prosent) av brukere som kommer inn på stavanger.kommune.no er 

såkalte dirkete treff, det vil si folk som skriver inn adressen (URLen) dirkete i adressefeltet. 

                                                      
6 http://www.stavanger.kommune.no/no/mobil/ 

 
Figur 14 – Mest brukte webleser på stavanger.kommune.no (Kilde: Stavanger kommune) 
 

 

 

 
Figur 15 – Skjermbilde fra mobil nettsidene  

til Stavanger kommune (Kilde: Stavanger kommune) 
 

 

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/mobil/
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Ni prosent kommer til siden via en lenke fra et annet nettsted (aviser, media, kommunens 

twitter eller facebook osv). Hele 43 prosent kommer til stavanger.kommune.no fra en 

søkemotor. Av disse kommer hele 74 prosent fra google.no, og samme med andre google-

sider (google.com/co.uk/osv) er tallet i overkant av 88 prosent. Den nest største gruppen 

kommer fra bruker av søkemotoren bing.com (tidligere kjent som Live Search, Windows 

Live Search og MSN Search) som er en søkemotor laget av Microsoft. Trafikken fra bing.com 

står for 4 prosent av brukerne som kommer til nettsieden fra søkemotorer. Den tredje største 

søkemotoren er yahoo.com som kun står for en prosent.  

 

 

Av statistikken kan vi se at det har vært 952 182 unike nettlesere som står for 2 945 283 besøk 

på nettsiden fra den «nye» nettsiden stavanger.kommune.no ble lansert høsten 2012. I gjen-

nomsnitt ser hver «bruker» av nettsidene på 2,8 forskjellige sider i 47 sekunder per side og 

totalt 133 sekunder.  

 
 

Hvordan bruker Stavanger kommune sosiale medier i sin kommunikasjon med innbyggerne? Har 

kommunen retningslinjer på dette området og blir retningslinjene fulgt? 

 

Bystyret vedtok høsten 2009 kommunikasjonsstrategien «Kommunikasjon for en levende 

by». I Stavanger kommune består kommunikasjonsavdelingen av kommunikasjonssjefen, 

fem kommunikasjonsrådgivere og nettredaktøren. Kommunen er aktive eller har kontoer på 

følgende digitale kanaler:  

- stavanger.kommune.no 

- Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

- Linkedln 

- Flickr 

 
Figur 16 – Statistikk stavanger.kommune.no (Kilde: Stavanger kommune) 
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- YouTube 

- Issuu 

- Google+.  

 

Nettsidene til kommunen (stavanger.kommune.no) er den viktigste digitale kommunika-

sjonskanalen. Her kan kommunen legge ut artikler, viktig informasjon, e-skjema og her har 

kommunen ved kommunikasjonsavdelingen kontroll over hva som legges ut og hvordan det 

legges ut. Flere av de sosiale mediene som kommune bruker lenker til nettsidene. Blant an-

net på facebook og twitter legger man ut lenker til nettartikler.  

 

Av sosiale medier er Facebook særlig prioritert, da dette er den absolutt største av sosiale 

medier i Norge. I 2014 var det over 3 millioner nordmenn på Facebook7, 2,4 millioner sjekker 

Facebook daglig der 1,9 millioner av dem gjør det via mobil. 2,9 millioner er aktive i måne-

den – det tilsvarer 70% av internettbrukere i Norge. Kommunens facebook side har i over-

kant av 6 400 «følgere»8. Stavanger kommunes facebook-side ble lansert 13. august 2010. 

Samme år som denne siden ble lansert ble siden stengt for «for innlegg av andre», etter det 

som framstod som et personangrep mot kommunens daværende nettredaktør- ble lagt ut på 

facebook sidene til kommunen. 

 

 Facebook veggen var stengt frem til januar 2014 og ble da igjen åpnet «for innlegg av 

andre», slik at kommunen kan ha dialog med og være tilgjengelig for spørsmål om tjenester 

m.m. fra innbyggere også i denne kanalen. Det er servicetorget som besvarer spørsmål som 

kommer inn via facebookveggen. Kommunikasjonsavdelingen redigerer og har en vaktord-

ning hvor en person har ansvar for «veggen» hver uke. Kommunikasjonsavdelingen er åpen 

for at det skal være god takhøyde og at kommunen kan få kritikk på facebook, men de tilla-

ter ikke personangrep på ansatte. De har også mulighet til å utestenge personer fra facebook 

siden.  

 

Kommunen har også satset på Twitter. Dette er en annen type kanal enn facebook. Hvem 

som helst kan følge deg, og du kan følge hvem du vil. Twitter begrenser brukeren til å ikke 

skrive mer enn 140 tegn. I Norge er det ca. 932 000 registrerte norske Twitter-profiler, 28 pro-

sent av nordmenn bruker Twitter daglig og 41 prosent månedlig eller sjeldnere. Twitter er 

ikke stedet for dialog, i motsetning til facebook. Kommunen har ikke noen debatter og sam-

taler på twitter. Twitter bukes mer som en informasjonskanal, ved at kommunen kan legge 

ut lenker til sine nettsider og reklamere for arrangement. Kommunen kan også «retweet» 

altså legge ut andre sine oppdateringer på sin side. Eksempler på dette kan være at man leg-

ger ut en av ordførerens «tweets» med et bilde fra et av hennes arrangement, eller hvis andre 

brukere skriver noe om Stavanger kommune. Stavanger kommune har brukernavnet 

«@kommunen» på Twitter og følges av i overkant av 2000 brukere.  

                                                      
7 https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/ 
 
8 Per 19.03.15  

https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/
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Man kan også bruke en emneknagg eller på engelsk hashtag, som er symbolet # etterfulgt av 

et ord eller en frase som kommer opp. Hvis man søker på #Stavanger så for man opp i fra 

nyest til eldst alle resultater som er merket med #stavanger.  

 

Instagram er en bildedelings applikasjon, hvor brukerne kan legge opp bilder, men kort tekst 

til. Bildene kan også merkes med emneknagg slik at man kan søke på denne emneknaggen 

og finne flere bilder. Kommunen oppfordrer på sin Instagram profil til at man kan «dele din 

by ved å bruke #mittstavanger». På Instagram kan man følge hvem man vil, og dele bilder 

med hele verden. Det finnes ca. 1,065 millioner norske Instagram-brukere registrert og bru-

kere i alderen 18 – 29 år utgjør det størst segmentet (segmentet 30-39 år har en jevn økning i 

antall brukere)9. 17. februar 2014 lastet Stavanger kommune opp sitt første bilde på In-

stagram.  

Kommunen har 63 innlegg (bilder) og over 300 følgere10.  

 

LinkedIn er en CV-database og en arena for nettverksbygging. Mange ser LinkedIn som en 

god arena for markedsføring, jobbsøking, rekruttering og salg. I overkant av en million av 

Norges befolkning er på LinkedIn. Stavanger kommune bruker denne kanalen særlig til sitt 

arbeid med rekruttering. Her er det ikke kommunikasjonsavdelingen som driver siden, men 

personal- og organisasjonsavdelingen. De har en egen person som jobber med sosiale medier 

og rekruttering.  

 

Flickr er en internettjeneste hvor man kan laste opp bilder og korte videoer (på inntil 90 se-

kunder) og dele dem med andre. Stavanger kommune har vært registret som bruker siden 

august 2011. Det er lastet opp 546 bilder/videoer siden det første bildet ble lastet opp den 24. 

juni 2011. Her lastes det opp bilder fra forskjellige aktiviteter i kommunen og fra forskjellige 

områder i byen.  

 

YouTube er verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp. Stav-

anger kommune opprettet en bruker på YouTube den 20. august 2010 og har lagt opp 21 

filmer som tilsammen har over 16 800 avspillinger11. YouTube kanalen til kommunen har 26 

abonnenter. Kommunen bruker Youtube til å legge ut forskjellige videoer blant annet infor-

masjon til innbyggerne med videoer som «Tre nye svømmeanlegg i Stavanger» og «Sykkels-

tøtter i Stavanger». YouTube kanalen brukes også til å legge ut filmer til egne ansatte slik 

som filmen «Intranett: Slik tilpasser du forsiden».  

 

Issuu er et nettsted hvor du som bruker kan publisere selv. Issuu er som en digital kiosk med 

over 21 millioner publikasjoner og 85 millioner aktive lesere. Den eldste publiseringen til 

Stavanger kommune her er «Årsregnskap 2011 - Stavanger kommune og kommunale fore-

tak» som ble lagt ut for tre år siden (2012). Til sammen har Stavanger kommune lagt ut 21 

publiseringer her, blant annet «Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015», 

                                                      
9 https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/ 
10 Per 19.03.15 
11 https://www.youtube.com/user/Stavangerkommune/about per 20.03.15 

https://www.youtube.com/user/Stavangerkommune/about
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«Smakebiter fra Rogalands Avis' fotoarkiv», «Vedtatt budsjett 2014» og «17. maiprogram for 

Stavanger».  

 

Google+ er et nettsamfunn drevet av Google. Her har også Stavanger kommune en bruker-

profil, men denne har ikke vært særlig aktiv. Det er lastet opp fire saker (med bilder) våren 

2014. Denne siden er opprettet for at kommunen skal sikre seg brukernavnet, slik at ingen 

andre kan utgi seg for å være Stavanger kommune på Google+. Dette er nok en riktig avgjø-

relse, da det finnes flere eksempler på at det opprettes falske profiler av kommuner i sosiale 

medier. 

 

Kommunikasjonsavdelingen har utarbeidet Retningslinjer for sosiale medier for Stavanger 

kommune, basert på DIFI sin veileder for sosiale medier. Disse ble vedtatt av Administra-

sjonsutvalget den 07. desember 2010.  Ansatte som ønsker å delta i sosiale medier på vegne 

av kommunen må avklare dette med nærmeste leder. I retningslinjene heter det at sosiale 

medier er godt egnet i kommunikasjonsarbeid, omdømmebygging, prosjektarbeid og kam-

panjer, men at de ikke egner seg til saksbehandling og personlig oppfølging overfor brukere. 

 

I «retningslinjer sosiale medier» står det: «Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at ansat-

te kan bruke sosiale medier og kanaler i utførelsen av arbeidet på kommunens vegne der det er hen-

siktsmessig. Kommunens Kommunikasjonsstrategi er målgruppeorientert og skal ta hensyn til motta-

keren. Kanalvalg skal tilpasses målgruppen.  For å nå ut til alle målgruppene er det naturlig at kom-

munen også bruker sosiale medier i kommunikasjonen for å nå kommunikasjonsmålene.»   

 

Det 5. punktet i retningslinjene heter: «Kommunikasjon i sosiale medier» og her står det:  

 

Vær troverdig  

Opptre nøyaktig, rettferdig, grundig og oversiktlig.  

Vær konsekvent  

Oppmuntre til konstruktiv kritikk og diskusjoner. Vær imøtekommende, ærlig og profesjonell til en-

hver tid.  

Vær lydhør og del informasjon  

Del verdifull kunnskap, lenker, kompetanse og innsikt når det passer.   

Vær integrert  

Koordiner aktivitet og kommunikasjon på nett med aktiviteter og kommunikasjon på andre og analoge 

plattformer.  

Vær en ambassadør for virksomheten  

Du vil bli oppfattet slik av omgivelsene og må være åpen om din rolle og posisjon i virksomheten så 

langt det er mulig.   
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Hvordan fungerer Stavanger kommunes hjemmesider for å bidra til innsyn, offentlighet og åpenhet? 

 

Internettet har bidratt til at man i dag har flere muligheter til raskt å få innsyn i saker og 

saksbehandling i en kommune. Der man tidligere måtte be om å få utlevert de mappene man 

krevde innsyn i og disse manuelt måtte finnes frem av arkivet i kommunen, kan man nå sitte 

hjemme og gå inn på kommunens nettsider og finne det samme. Kommunen fører postlister 

hvor man kan ta ut fyldige oversikt over hva posten gjelder. Journalen gir oversikt over inn- 

og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene. Ønsker man innsyn i offent-

lige dokumenter fra postlisten, send e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no eller man kan 

ringe 04005. Postlisten inneholder opplysninger fra de enheter i kommunen som benytter 

elektronisk journal. I postlisten er opplysninger unntatt offentlighet skjermet. Postlisten gjø-

res offentlig dagen etter journalføring av dokumentene, for å gi ledere, saksbehandlere og 

arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet. Postlisten er tilgjengelig i to måneder. 

Eldre opplysninger fås ved henvendelse til Dokumentsenteret i Sentralarkivet. Kommune- 

advokaten har egen postliste.  

 

En av grunnene til at man ønsket å gå over til det nye sak- og arkivsystemet Public 360 er at 

man ønsker bedre innsynsløsninger. Dagens løsning gir publikum en mulighet til se hvem 

som sender post inn og ut av kommunen, men man må selv aktiv be om å få tilsendt infor-

masjon hvis man ønsker det. Andre kommuner med andre dataløsninger lar publikum få 

åpne posten i postlistene i pdf-dokumenter. 

 

Kommunens nettider bidrar også til at innbyggerne får en mulighet til å følge med på saks-

behandling og politiske saker på en annen måte enn tidligere. Planer som skal på høring kan 

legges ut på nettsidene, slik at man får innsyn og ofte med en mulighet til å sende inn merk-

nader på mail. Men som tidligere nevnt har man i høringen av sentrumsplanen og den nye 

kommuneplanen også tatt med innspill som kom inn via sosiale medier. Dette kan være med 

på å bidra til at grupper slik som f.eks. ungdom får en mer aktiv deltagelse i planfasen, f.eks. 

også gjennom ungdommens bystyre som diskutert sakene på facebook og ga flere innspill 

der som ble lagt ved høringen.  

 

Nettsidene er også et godt verktøy for å følge med på politikken og politiske møter i Stav-

anger. Møtekalendere for alle utvalgene ligger lett tilgjengelig. Der får man også tilgang til 

hver enkelt sak og kan se sakspapirene og vedleggene.  

Et forhold som har fått en del oppmerksomhet er saker som har vært var «unntatt offentlig-

het» og som ikke har kommet med på sakslistene; et er kun blitt opplyst om disse sakene i 

møte for de som befant seg der. Informasjon om at det til møtet er saker «unntatt offentlig-

het» skal være med på sakskartet. Forklaringen på denne feilen var at man tidligere hadde 

hatt manuelle sakslister som ble hengt opp på rådhuset slik at tilhørere og media kunne se 

hvilke saker som skulle opp. Da denne ordningen opphørte, skulle man gjøre dette via sak- 
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og arkivsystemet. Men på grunn av svakheter med dagens system går det ikke an å lage en 

saksliste som «skjermer» saker unntatt offentlighet (dvs sladder navn og personinformasjon). 

Da har man endt opp med å publisere sakslister uten å ta med saker som er «unntatt offent-

lighet» på nettsidene i møtekalenderen. Det har altså fremstått som om disse sakene ikke har 

blitt behandlet eller tatt opp i møter. Denne svakheten har man nå rettet opp i, ved å manuelt 

føre på unntatt offentlighetssakene som skal opp. Dette håper man også at skal kunne for-

bedres i det nye saksbehandlingssystemet Public 360.  

 

 

 

Hvilke styringsindikatorer benytter kommunen i forhold til ikt og hvilke resultater har kommunen 

oppnådd? 

 

Mye av utviklingen innen IKT i kommunen styres i utgangspunktet gjennom prosjekter. 

Man har prosjekter med klare mål, planer, milepæler for fremdrift og rapportering underveis 

i prosjektene. Rådmannens lederteam (RTL) får rapportert, hver tertial for alle prosjekter. 

Man har mange prosjekter på gang samtidig, da dette er et område som det satses på og som 

er i stadig teknologisk utvikling.  

 

Det foretas løpende rapportering til rådmannens lederteam omkring ulike forhold på kom-

munikasjonsområdet. 

 

I årsrapportstatistikken rapporteres på utviklingen av bruken av hovedkanalene (hjemmesi-

den, facebook, twitter, instagram).  

 

IT avdelingen har også målinger på saksmengde. IT avdelingen har ca. 800 saker i måneden i 

snitt som man håndterer. På det meste har man vært oppe i 1250-saker. De fleste av disse sa-

kene er riktignok knyttet til interne ikt-funksjoner og ikke til elektroniske tjenester til inn-

byggerne.  

 

Det rapporteres også på kritiske feil, såkalte «Major incidents». Da rapporteres det hva som 

har skjedd. Hvilke tiltak som er iverksatt og hva man kan lære av feilen. Et eksempel på det-

te er nedetiden som skjedde i november 2014. Mandag 10.november førte et strømbrudd til 

nedetid på alle IKT-tjenester i Stavanger og Rennesøykommuner. Kommunenes ansatte var 

uten tilgang til alle fagapplikasjoner, internett/intranett og lynctelefoni fra klokken 11 og i 

ca. 7,5 timer. Kommunen tapte til sammen mange timers tjenesteproduksjon. Det ble imidler-

tid ikke meldt om alvorlige konsekvenser for liv og helse som følge av nedetiden.  

 

IT rapporterer også årlig til Administrasjonsutvalget i forhold til oppfølging av IKT strategi. 

Hva er gjort (prosjekter og tiltak)? 
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 Stavanger kommune har brukt internett siden 1997, og det er i alle henseende blitt 

den viktigste kommunikasjonskanalen i dag.  

 

 Kommunen har i en årrekke brukt ulike elektroniske sak-/arkivsystemer. Overgang-

en til fullelektronisk og papirløst arkiv ble gjennomført for store deler av kommunen 

fra 1. mai 2013, og omfattet alle brukere av ESA. Nytt sak- og arkivsystem (Public 

360) på vei.  

Elektronisk sak-/arkivsystem er først og fremst et internt verktøy for effektivisering 

og kvalitetsheving. Men for innbyggerne gir det bedre innsynsløsninger i kommu-

nens post- og saksgang og også i politisk saksbehandling. 

 

 E-skjema, hvor innbyggerne søker kommunene via elektroniske skjemaer, er blitt 

gradvis innført og det er nå 14 e-skjema som er i drift. 

 

 Bystyret vedtok høsten 2009 kommunikasjonsstrategien «Kommunikasjon for en le-

vende by». Elektroniske løsninger er sentrale i strategien. 

 

 I 2010 ble «VOF - Varsle om feil» lansert. VOF gir innbyggerne mulighet til selv å leg-

ge inn sin melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, mil-

jø/forurensning og idrett. 

 

 Stavanger kommune vedtok i desember 2010 «retningslinjer sosiale medier». Samme 

år ble Stavanger kommunes facebook-side lansert, og har nå over 6 500 følgere.  

Twitter, Youtube, LinkedIn, Flikr og Instagram er nå aktive medier i Stavanger kom-

mune.  

Sosiale medier gir først og fremst innbyggerne informasjon om kommunens tjenester, 

men gir også muligheter til tilbakemeldinger fra innbygger og til innspill til planer og 

andre politiske saker. 

 

 Forvaltningsloven ble i februar 2014 endret slik at digital kommunikasjon er hoved-

regelen når offentlige virksomheter (Stat, kommunen og fylkeskommuner) henven-

der seg til inn-byggere og virksomheter. 

 

 Kommunens trådløse nett som er tilgjengelig ved så å si alle kommunale bygg har 14 000 

bruker til en hver tid som er aktive. Dette er dermed et av Norges største åpne trådløse 

nett. 

 

Det har altså skjedd mye i løpet av de siste 10 årene. Man har fått flere kanaler som man kan 

bruke i kommunikasjonen med innbyggerne, særlig innen sosiale medier. 
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I tillegg har man fått bedre løsninger på nettsidene som gjør at man lettere kan følge med på 

politiske møter og saker.  

Innbyggerne kan også lettere komme i kontakt med kommunen. Da man tidligere enten måt-

te møte opp fysisk på servicetorget (i åpningstiden) eller i ta en telefon, kan man nå like en-

kelt sende inn spørsmål på facebook, epost, eller henvendelser via VOF, søknader via Bygg-

Søk og flere forskjellige e-skjema.  
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjennom-

føres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere 

utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat 

sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er 

gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.rogaland-

revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Henrik Emil Greve under ledelse av fagansvarlig for for-

valtningsrevisjon Bernt Mæland. 

 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, 

f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt:  

  

Stavanger kommune sin IKT-strategi  

 

Stavanger kommune sin digitaliserings strategi  

  

Stavanger kommune sin kommunikasjonsstrategi  

  

Kommuneloven  

  

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) arbeider med å øke kvaliteten på kommunale og statlige  

nettsteder. De har kvalitetsvurderingen av statlige og kommunale nettsteder. Kommunens gjennomsnittskarakte-

rer i kvalitetsvurderingen e (2011 og 2013) også lagt til grunn.   

 

 
Prosjektet har sett nærmere på kommunens elektroniske tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. I 

prosjektet har revisjonen gått gjennom dokumenter i kommunen, vurderinger av kommunens nettsider, interv-

juet nøkkelpersoner i IKT-avdelingen, kommunikasjonsavdelingen og i ulike fagavdelinger. Vi benytter en rekke 

kilder for å kunne svare på problemstillingen, og vi foretar en såkalt metodetriangulering av data. 

  

Skriftlige kilder:  

 

 Kommunens styringsdokumenter, blant annet kommuneplan, årsmeldinger, tertialrapporter måneds-

rapporter 

 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 (vedtatt av Stavanger bystyre den 12.01.2015) 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/
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 IKT-strategi 2014-2017 for Stavanger kommune (vedtatt av Stavanger bystyre den 12.01.2015) 

 Kontrollutvalg saken «Oppfølging av rapport: IKT og brukerdialog» (behandlet den 13.12.2011) 

 Forvaltningsrevisjon av IKT og brukerdialog, Stavanger kommune 2011 

 DIFI sin undersøkelse 2011  

 DIFI sin undersøkelse 2013 

 Kommunikasjonsavdelingens gjennomgang av DIFI undersøkelse 2013 for rådmannens lederteam. 

(27.11. 2013) 

 Oversikt over Stavanger kommunes e-skjema 

 Oversikt over henvendelser via VOF – Varsle om feil 

 Oversikt over innkomne søknader via Byggsøk  

 IKTNorge sin undersøkelse av innbyggerservicen til samtlige norske kommuner 2014  

 

 

Følgende ansatte i kommunen er blitt intervjuet: 

 

 Kommunikasjonssjef, Marianne Jørgensen 

 Nettredaktør, Tone Gaard  

 Koordineringsgruppen for digital innbyggerservice v/Tone Grønning  

 IT-sjef, Stein Ivar Rødland  

 Servicetorget, Jan Ove Ringstad 
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