
Kommunale vedtak rett hjem

SvarUt: Når det piper i telefonen... 

I Bergen piper en SMS i smartmobilen når 
kommunen har fattet vedtak i byggesaken din. 
Så snart du klikker på meldingen og logger 
deg på med Altinn.no, vises brevet fra kom-

munen. Ble det avslag? 

For fem år siden begynte Bergen.kommune.no å tilby digitale 
søknadsskjemaer (KF Skjema) med påfølgende digital saks-
behandling.

Siden den gang har bergensere kunnet sende elektroniske 
skjemaer strake veien fra PC-en til kommunens saks-/arkiv-
system fra Software Innovation. 

600 000 brev og fakturaer

- Alt lå til rette for heldigital, papirløs saksgang, hvis det bare 
ikke var for en ting, sier rådgiver Vidar Aspunvik i Bergen 
kommunes IKT-avdeling. - Når saken var digitalt ferdigbe-
handlet måtte saksbehandleren klikke på “Skriv ut”, legge 
vedtaket i konvolutt og sende det i posten. 

Til tross for digital saksgang sender vi fortsatt 600 000 brev 
og papirfakturaer i året til privatpersoner og næringsliv. Por-
toen koster en formue, sier Aspunvik. 

Vedtak rett hjem

I 2009 bestemte IKT-avdelingen seg for å fikse “dørstokk-
mila”. I 2010 meldte KS og DiFi sin interesse. Bergen fikk 
økonomisk støtte til å lage et system som også andre kom-
muner kunne bruke. De kalte det SvarUt.

- Sikkerheten var største utfordring. Vi måtte være 

helt sikre på at SvarUt-dokumentene havnet hos 

rett mottaker. 
Rådgiver Vidar Aspunvik, Bergen kommune

Sikkert med MinID 

IKT-avdelingen valgte først å bruke pålogging via Minside på 
Norge.no. Da Minside ble utfaset i mai 2012, gikk de over 
til MinID og distribusjon via meldingstjenesten hos Altinn.no. 

- Mange kjenner Altinn fra før og er allerede registrert med 
adresse, e-post, mobil-, fødsels- og organisasjonsnummer, 
forteller han. 

Snart dukket meldingsboksen “Din side” opp på Bergen.
kommune.no. Der var kommunens tjenester integrert med 
MinID og Altinn. 

Om byen:

Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070. 
Byen var rikets hovedstad til 1314, Nordens 
største by fram til 1600-tallet, Norges største 
by til 1830, og har siden vært Norges nest 
største by med over 263 000 innbyggere. Ber-
gen er sentrum for mange maritime og petro-
leumsrelaterte forskningsmiljøer, og har et all-
sidig næringsliv. Byen har både universitet, og 
mange høgskoler og fagskoler. Bergen kom-
mune har 17 000 ansatte.

Kort fortalt:

Bergen kommunes saks-/arkivsystem og nett-
sidens digitale skjemaer legger alt til rette for 
papirløs, heldigital saksgang. Likevel sendes 
600 000 ferdigbehandlede saker og fakturaer 
som papirpost hvert år. Derfor har kommun-
ens IKT-avdeling utviklet “SvarUt” som kan 
distribuere alt digitalt. Sikkerheten blir ivaretatt 
med innlogging via MinID og distribusjon med 
Altinn.no. Prøvedrift startet i 2012.
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Digitale byggesaker

Siden januar 2011 har kommunen testet ut SvarUt til bygge-
saksbehandling, og siden mai 2012 med MinID/Altinn: 

Når bergensere vil bygge tilbygg eller garasje, kan de logge 
seg på med MinID og sende det elektroniske søknadsskje-
maet. 

Så snart saken er behandlet og lagret i saks-/arkivsystemet, 
sendes automatisk varsel til søkerens mobil eller e-post. Det 
er bare å logge seg på med MinID og lese vedtaket på skjer-
men. 

Får svar samme dag

- Jeg fikk SMS-varsel om min egen byggesak en fredags-
kveld, forteller Vidar Aspunvik. - Saken var ferdigbehandlet 
samme dag. Uten SvarUt ville jeg ikke ha fått svarbrev før 
torsdagen etter, sier han. 

Mottakere som ikke åpner og leser det digitale svaret i  
løpet av to dager, får automatisk vedtaket i posten. Det gjør 
også alle som ikke har krysset av for å motta SMS- eller  
e-postvarsel.

Bedre datakvalitet

- Mesteparten av korrespondansen mellom innbyggerne og 
kommunen foregår fortsatt på papir. Vår største utfordring 
er å overbevise bergenserne om at det fins en raskere og 
bedre løsning, sier IKT-rådgiveren: - Muligheten for tastefeil 
reduseres, obligatorisk fødsels- og organisasjonsnummer 
kobler saken til rett person eller firma, og kommunens porto-
kostnader kuttes til et minimum.

Alle vil bruke SvarUt

- Samferdsel, parkering og andre sektorer presser nå på for å 
bruke systemet. Det samme gjelder helsesektoren. Før vi rul-
ler ut Svar+Ut i full skala, må vi forvisse oss om at alt fungerer, 
sier Vidar Aspunvik. 

Med SvarUt har Bergen kommunes IKT-avdeling endelig fått 
heldigital, kommunal saksgang tvers igjennom.

Gratis for alle kommuner

SvarUt er en fri gjenbrukbar programvare-
komponent som kan implementeres mellom  
kommunens egne fagsystemer (f.eks. DocuLive  
eller Public 360°) og meldingstjenesten Altinn.no. 
Koden ligger gratis tilgjengelig for kommuner og 
fylkes-kommuner på Delingsbazaren.no. 

Helelektronisk saksgang fra A til Å

Grunnpillaren for SvarUt er en modernisert og til-
rettelagt utgave av saks-/arkivsystemet DocuLive 
fra Software Innovation. Bergen kommune har 
integrert DocuLive med Altinn.no via en Service- 
Oriented Architecture-løsning (SOA) - en mel-
lomtjener som behandler og organiserer data 
som går mellom systemene. Fødsels- og organi-
sasjons-nummer kobler saker til rett person eller 
firma.

Digital kommunikasjon som førstevalg

Hjørnesteinen i den offentlige digitaliseringsstrat-
egien er at digital kommunikasjon skal være det 
naturlige førstevalg i dialogen med det offentlige. 
Er det mulig å føre en dialog, skal digital kommuni-
kasjons foretrekkes,  slik at man oppnår en mer ef-
fektiv saksbehandling og bedre innbyggerservice. 

Software Innovation har gjennomført en rekke 
konkrete og visjonære prosjekter i Skandinavia, og 
har slik kunnet utvikle et komplett rammeverk for 
understøttelse av det samlede spekteret av initia-
tiver som digital kommunikasjon med innbyggere 
og myndigheter består av.

Public 360° understøtter blant annet følgende 
kanaler: 

•	 EDU

•	 SvarUT og Altinn

•	 Sikker e-post

•	 Den digitale postkasse (DK)

•	 Digipost

•	 eBoks (NO)
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Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, doku-
mentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere  fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige 
løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard 

bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.


