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Hva står vi egentlig overfor? 
«Det er naivt ikke å tro at Facebook kan bli en 
potensiell stor-leverandør av helsetjenester i årene 
fremover; at Google vil være leverandør av 
trafikkovervåkningssystemer, og at Amazon vil kunne 
levere den nye digitale infrastrukturen – med 
stemmekjenning som innloggingsmekanisme 
(Amazon Echo).»  

Digi.no 13. nov 2017 

 
   



  

   

Dagens barn kommer aldri til å  
forstå koblingen mellom disse  



   



“He says the number of visits to its mobile bank has increased from 700,000 to 17 million 

per month during the last three years, adding "even though we have closed half of our 

branch offices, we have never talked more with our customers than in 2016".  

Kilde: Finextra 14. mars 2017 







Aftenposten 
15.11.17: 

Roboter 
skaper 
arbeid 
Den delen Kværner i 

Verdal produserte til 100 

millioner i 2005, leveres  

til samme pris i dag. 

Svaret ligger i en 

betydelig automatisering, 

robotisering og en annen 

måte å organisere jobben 

på. 





65 % 
Hvordan forbereder vi våre barn på en fremtid hvor over halvparten av 
jobbene som de vil jobbe med ikke er blitt funnet opp ennå? 



Endringer i samfunnet 
  

   

- Delingsøkonomi – e-lance economy 

- 3D-print – additiv produksjon 

- Robotisering – generelle roboter 

- Kunstig intelligens/maskinlæring/deep learning 

- Tingenes internett 

- Digitale arbeidsprosesser – nettverksorganisering 

- Nye typer organisasjoner/ nye typer 

arbeidsprosesser/regelverk 

- Personvern - GDPR 



 
Hvordan 
forbereder 
vi oss på 
dette 
skiftet? 

   



ETT Bærum – digitalt førstevalg 
Felles digitale løsninger skal koble sammen offentlige tjenester til fordel 

for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. 

 
Bedrifter skal få tilgang til effektive saksbehandlingsprosesser, få umiddelbare 

vedtak på enkle søknader, delta i samskaping og  skal få datagrunnlag for 

utvikling av nye produkter og tjenester  



   



ETT Bærum 

   

«ETT Bærum – digitalt 
førstevalg» er en 
kommuneovergripende 
strategi og innebærer økt grad 
av fellessatsinger - også ut over 
egne kommunegrenser. 

  

Ett felles grep  er nødvendig for 
å tilfredsstille føringene fra 
Regjeringen så vel som våre 
egne mål. 



Forslag i HP 2018-2021 
Bærum kommune er pådriver og bidrar til 
etableringen av et «digitalt finansieringsfond», for 
etablering av nasjonale fellesløsninger sammen 
med andre kommuner i KS/Storbynettverket. 

   



Nasjonalt eHelse-styre, KommIT-rådet, DigiSOS, 
DigiBarnevern, Prosjektstyre EIEJ, Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram, Nasjonalt fagråd 
arkitektur +++ 

Bærum er referansekommune for EIEJ 

 

 

«Bærum skal være pådriver og bidra aktivt 
til utvikling av felles nasjonale løsninger, og 
ledende i å ta dem i bruk» 
 
 
 



Bærum best på digitale tjenester 

   

Nordic Broadband City Index 2016 

• Planer og 
strategier 
 

• SmartCity 
Bærum 
 

• Velferdsteknologi 



   

SMARTCITY BÆRUM 
«Lønnsomt samspill for en grønnere (og mer digitalisert) fremtid» 



Parkering i Sandvika – grunnlag for å 
redusere biltrafikk, og samtidig sikre enkel 
ankomst  

Dataene fra 
sensorene kan 

bidra til 
næringsutvikling 
og nye løsninger 

bidra til 
kunnskapsbasert 
parkeringspolitikk 



Teknologi i transportbransjen 

Testarena for fremtidens 
mobilitetsteknologi – 
selvkjørende kjøretøy 

Tjenesteutvikling, både 
innen persontransport, 
varetransport 

Utslippsfri transport – i 
byutviklingsperspektiv 

 

 

 



Sitat fra Sigve Brekke:  
«Vi kan ikke finne løsningen alene 
lenger, vi må samarbeide, vi må ha 
partnerskap…..» 
«… Telenor har derfor et samarbeid 
mellom Ruter og Bærum 
kommune….  



Pilot på Fornebu – 31-bussen 

 

   

80 busser har installert nettvarder/beacons for å skape sensordata fra kundens mobilapp 



 

Pilot SmartCity Bærum og Ruter (oppstart 2018) 

All-in-one løsning i en app for den ansatte 

Kollektivtrafikk 

Egen bil 

Parkering 

Bildeling 

Verktøy for bedriften 

Forenklet administrasjon 

Kostnadsoppfølging 

Reisestatstikk 

 

 

 

 

 

Glem reiseregningen! 



Tryggere 
å bo 
hjemme 

 

   



Beregnet økonomisk gevinst når 
vedtatte tiltak er gjennomført  

Pasientvarslingsanlegg  Kr 7 mill 
Elektroniske nøkler  Kr 6.5 mill  
Medisindispensere  Kr 2 mill 

Lokaliseringsteknologi  Kr 3 mill 
Smart matleveranse  Kr 3 mill 

Estimert potensiale pr år Kr 20 mill 



AtrieX  

Kommunens nye visningsarena 
(2017/2018) for frihetsteknologi 

 

 

 



Fra digitale (stor)brukere til digitale skapere 
Vi ruster oss for fremtiden 



Takk for oppmerksomheten 


