
Public 360°:  
Digital kommunesammenslåing i Grenland

Seks Grenlandskommuner synes at digitalt 
samarbeid er et godt alternativ til kommune-
sammenslåing. De har i fellesskap utviklet nytt 
sak/arkivsystem med nye standardfunksjoner 
i Public 360º. 

Kommuner må bli mer digitalisert for å kunne levere  
kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet til innbyggerne.  
I stedet for å jobbe hver for seg, samarbeider seks Telemark-
skommuner om nye IKT-løsninger. Grenlandssamarbeidet 
består av Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og 
Skien kommune. 

Digital kommunesammenslåing

- Mange kommuner avviser samarbeid i frykt for å miste 
selvstendighet og arbeidsplasser?

- Vi har en annen filosofi i Grenland. Vi mister ikke selvsten-
dighet av samarbeid. Tvert i mot styrker det vår faglige kom-
petanse og posisjon ovenfor leverandørene, sier Anne Marie 
Eliassen, som opprinnelig er virksomhetsleder i Bamble kom-
mune. 

Grenlandssamarbeidet har hatt flere digitaliseringsprosjekter, 
blant annet identiske, nye nettportaler som fikk mye skryt av 
Difi da de åpnet i 2008.

- Mange opplever i disse dager kommunesammenslåing 
som en trussel. Vi tror at ”digital kommunesammenslåing” er 
et bedre alternativ, sier Eliassen.

Gamle systemer strittet imot

Saksbehandling og arkiv er kommunenes viktigste og mest 
gjennomgripende datasystem. 

Tidligere brukte fem av kommunene ulike varianter av EDB 
Sak og Arkiv, mens Drangedal brukte en eldre versjon av  
Forum Winsak. Alle hadde papirarkiver. I tillegg brukte de 
fagsystemer som var dårlig integrert med sak/arkiv, og strittet 
i mot når saksbehandlerne forsøkte å jobbe mer effektivt. 

I 2008 hadde Bamble kommune fått nok: - Vi trenger et nytt 
sak/arkivsystem, sa de og inviterte Grenlandskommunene til 
å slå sine pjalter sammen.

Kravspesifikasjon med 650 krav

Da kommunene var enige, etablerte de en prosjektgruppe og 
begynte arbeidet. Høsten 2010 ba de en konsulent fra Hab-
berstad om å lede arbeidet med kravspesifikasjon og anbud. 
Da anbudsinvitasjonen ble sendt ut, inneholdt den 650 krav!
Public 360º fra Software Innovation fikk høyest score. Kon-
trakten ble signert i juni 2011 og Anne Marie Eliassen ble 
engasjert som prosjektleder for gjennomføringen. 

Om kommunene

Grenlandssamarbeidet består av seks kom-
muner med fra 2400 til 53 000 innbyggere. Det 
bor totalt 120 000 mennesker i regionen som 
er Norges syvende største byområde. De 1200 
saksbehandlerne i kommunene får Public 360º 
som nytt sak/arkivsystem. Software Innova-
tion har utviklet ny standardfunksjonalitet som 
skreddersyr løsningen for bruk i kommunene.
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360º får ny standardfunksjonalitet

- Vi vil unngå å endre kildekoden og konfigurerer stand-
ardløsningen til Public 360º så langt det går. Det forutsetter 
at leverandøren utstyrer standardproduktet med den funks-
jonaliteten vi krevde i anbudsinvitasjonen, sier Eliassen. 

For å imøtekomme kravene, har Software Innovation foretatt 
omfattende endringer i Public 360. Tredjepartsleverandører 
er også involvert. 

- 360º blir nå et svært anvendelig standardprodukt både for 
oss og andre kommuner, sier prosjektleder Anne Marie Elias-
sen.

Identisk løsning i seks kommuner

Grenlandssamarbeidet utstyrer hver kommune med 12 nye 
servere og bygger løsningen så likt som mulig i alle kom-
muner. 

- Vi integrerer eksisterende fagsystemer der det er mulig, sier 
Eliassen. Noen kommuner har anskaffet nye fagsystemer 
som kan kobles rett opp mot 360º, mens andre har oppda-
tert noen av sine eldre systemer. 

Historiske baser og nåværende produksjonsbase blir konver-
tert til 360º. Alle kommunene skal avlevere til arkivdepot. 360º 
med Noark 5 garanterer at myndighetenes krav blir oppfylt.  

Innbyggerne får svar døgnet rundt

- Vi har installert den eksterne søkemotoren VirtualWorks til 
å søke i de historiske basene. Den gjennomsøker filservere, 
360º og Microsoft Exchange på kryss og tvers. Drangedal 
som er pilotkommune, har allerede lagt journalen og politiske 
saker ut på nett. Det styrker innbyggernes innsynsrett, fortel-
ler Anne Marie Eliassen.

- Kobling mellom 360º og digitale skjemaer på de kom-
munale nettsidene, er en del av løsningen vi har bestilt fra  
Software Innovation. Vi vil på sikt tilby innbyggerne mange 
flere selvbetjeningsløsninger.

- Stadig flere innbyggere er online?  

- Ja! De krever raske svar og forventer at alt er tilgjengelig 
døgnet rundt. Det stiller nye krav til kommunen, sier pros-
jektlederen. 

- E-post, SMS og smarttelefoner er vel en utfordring?

- Med 360º blir det enkelt å arkivere e-postmeldinger, men vi 
må standardisere mobilene før vi kan arkivere SMS. Saksbe-
handlere som bruker mobilen til e-post er også problematisk. 
Saksbehandling skal foregå i 360º, og ikke på mobil. 

- Vi dere bruke SvarUt-løsningen fra Bergen kommune som 
sender kommunale brev og vedtak digitalt til innbyggerne?

- Ja, det ligger i “kravspekken”. Software Innovation vil in-
tegrere SvarUt i 360º. Vi drar også nytte av andre løsninger 
som andre kommuner har utviklet. Vi er helt avhengig av at 
noen går i bresjen. 

- Hva med papirløs innkalling og saksdokumenter for poli-
tikerne?

- Alle våre kommuner har valgt iPad med 360º Papirløse 
møter fra Software Innovation for å spare tid, papir og por-
to. Pilotkommunen Drangedal har implementert den, og de  
andre kommunene vil nok gjøre likedan, forteller prosjekt-
leder Eliassen. 
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Nye, felles arbeidsprosesser

Nytt sak/arkivsystem innebærer nye arbeidsprosesser. De 
1200 saksbehandlerne i Grenlandskommunene får felles  
rutiner, og det er mye å lære: De er vant til papirarkiv. Nå blir 
det digitalt. De er vant til systemer som ikke snakker sam-
men. Nå blir alt integrert. De er vant til primitiv funksjonalitet. 
Nå får de markedets mest avanserte saks- og arkivsystem. 

- Vi gjennomfører felles opplæring for alle. Kursledere er både 
egne krefter og folk fra IKA Kongsberg, forteller Eliassen. 
Korte opplæringsvideoer (nanolæring) via e-post vil senere 
friske opp hukommelsen.

Kort fortalt:

Seks kommuner i Grenland var misfornøyd 
med sine gamle sak/arkivsystemer og pa-
pirarkiver. De gikk sammen om å anskaffe og 
utvikle et moderne, nytt system med nye ar-
beidsprosesser. Hver kommune får identiske, 
men selvstendige løsninger. Kommunene vil 
fortsette å samarbeide om videreutvikling, ser-
vice- og vedlikehold i årene framover.

Mange opplever kommunesammenslåing som en 

trussel. Vi tror at ”digital kommunesammenslåing” 

er et bedre alternativ.

Prosjektleder Anne Marie Eliassen,  
Grenlandssamarbeidet.

Fellesskap for fremtiden  

Drangedal med sine 4200 innbyggere, startet pilotdrift i janu-
ar 2012. Etter grundig testing ble systemet satt i drift. Høsten 
2012 startet de andre kommunene i tur og orden. Tre kom-
muner drifter løsningen selv, mens IKT-enheten i Skien drifter 
for de andre.

- Allerede i forprosjektet diskuterte vi hvordan vi kunne styrke 
det langsiktige samarbeidet og sikre at kommende endringer 
ble koordinert. Vi bestemte oss for å fortsette prosjektet med 
felles videreutvikling, og felles service- og vedlikeholdsavtale 
i årene framover. Ja, du kan godt kalle det en digital kom-
munesammenslåing, sier Anne Marie Eliassen.

Vrien gevistmåling 

- Hvordan vil dere evaluere løsningen?

- Vi evaluerer mellom hver implementering, og neste som-
mer er det hovedevaluering. Deretter vil vi måle gevinster. Vi 
ønsker primært å øke dokumentfangsten, men nye rutiner og 
oppgaver gjør det komplisert å måle endringer i effektiviteten, 
sier Eliassen.

Krevende, men vellykket

- Det er utfordrende nok for én kommune å innføre nytt sak/
arkivsystem. Når seks kommuner skal samarbeide, så er det 
krevende. Men det har vært moro å få det til, og vi har lært 
utrolig mye, sier prosjektlederen.

- Og samarbeidet med Software Innovation?

 - Det har vært veldig godt! Jeg føler at vi har valgt en lev-
erandør som er interessert i å løse våre behov og som 
forbedrer standardløsningen sin når den ikke tilfredsstiller 
våre krav. 
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Eliassens råd til andre kommuner:

1. Samarbeid lønner seg hvis man klarer å etablere et 
fellesskap med felles mål og prioriteringer! 

2. Etabler en klar prosjektorganisering i egen kommune og 
i det interkommunale samarbeidet og utarbeid styrende 
dokumenter med klare ansvars – og arbeidsoppgaver. 

3. Sørg for god ledelsesforankring både i egen kommune 
og i det interkommunale samarbeidet. 

4. Utarbeid fordelingsnøkkel knyttet til kostnader og  
prinsipper for arbeidsfordelingen i prosjektet.

5. Inngå en kontrakt for anskaffelse og vedlikehold for alle 
kommunene. Å være en kunde styrker fellesskapet og 
medfører forpliktende samarbeid både i prosjektfasen 
og etterpå.
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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.


