
Robotisering, AI og RPA er svaret

.. men hva var egentlig spørsmålet?



Ny kommune: Vår bestilling fra de folkevalgte

Hverdagen enklere

Nærhet til 
tjenester

Effektivitet og 
gevinster

Regional 
konkurransekraft

Samfunns- og 
tettstedsutvikling

Arbeidsplasser Aktivt lokaldemokrati

Næringsliv

Kapasitet
Kompetanse

Medvirkning Lokal identitet



Det lange perspektivet (<10 år)



Vårt perspektiv:

• Vi må forholde oss aktivt til våre begrensninger

• Vi kan ikke vente på at "noen" ordner opp

• Vi må samarbeide, vi må dele

• Vi må utvikle organisasjonen

• Vi må involvere innbyggerne



Hva ønsker vi mer av?

• Leverandører som er enda lenger fremme i stolen

• Nye samarbeidsformer

• Raskere testing av nye muligheter

• Bedre gevinstmodeller

• Vekt på produksjon, ikke forvaltning



Sandefjord MunicipalityNorges 11 største kommune 

10000 maskiner

62000 innbyggere

15000 brukere

Store mål innenfor digitalisering
Brukeropplevelse + Sikkerhet + Big data 



RPA ? ChatBot? AI? 

• Fortsatt nytt for kommuner, og for 
leverandører…

• - Jeg fant ut hva RPA er for kort tid siden, 
mange tror jeg har det på samme måten..

• Vi ønsker å lære, og da må vi samtidig 
tørre og feile..

• Mindre skummelt (mindre dyrt) å være 
fremoverlente grunnet skyen.. 

• Utrolig spennende å jobbe med, utenkelig 
for bare få år siden..



Hvorfor chatbot i Sandefjord kommune? 

• Hovedutfordring: For å finne frem på en kommunal nettside må du 
kjenne kommunens organisering

• Kjernebehovet er å få løst oppgaver og få tilgang til tjenester, enkelt 
og effektivt

• Hvis mulig: Kan rådhuset komme til meg, i stedet for at jeg må «inn 
i rådhuset»?

• Vi må frigjøre tid og ressurser til de interaksjonene som krever 
fagekspertise og saksbehandlingstid

• Visjon: Vi ønsker å etablere Norges første navigasjonsfrie nettside



Vår samarbeidsprosess

• Kort vei fra idé til handling. Starte med å tenke høyt sammen

• Finne rette samarbeidspartner

• Test, utvikling, konseptualisering – parallelt

• Raske endringer og justeringer

• Gå «live» for å få ekte tilbakemeldinger fra brukerne



La innbyggeren enkelt få 
svar på spørsmål gjennom 

kunstig intelligens (AI) og 
assistert maskinlæring. 

Fra å fungere som et 
søkefelt...

til å skape verdifulle 

svar!



Kari som 
plattform!

Gir svar på 
kommunespesifikke

spørsmål.

Fra Fredrikstad Blad

Gir 
kontaktopplysninger til 
rett person automatisk.

Gir svar om når 
søppel tømmes 

hos deg.

Kommer til å gi deg 
konkrete svar på 

byggesaksspørsmål
for din eiendom.

Vil få innlogging 
gjennom MinID-

porten.

Vil fylle ut 
søknadsskjemaer

for deg gjennom 
dialog.

Vil få integrasjon mot 
talestyringsapplikasjoner

(Siri, Alexa).

Proaktivitet
gjennom at Kari 
kontakter deg 
om oppgaver 
du må gjøre.



Fordeler

Dialog som er 

sikker og trygg.
Få kognitive 

krav. Samtaler analyseres 
og etterprøves.

Åpen hele 
døgnet.



• Det er enkelt å bredde ut tjenesten (fra helse til alle 
områder)

• Ha en prøveperiode «Kari under opplæring»
• Etabler et tett samarbeid med servicetorg
• Formidle tjenesten til publikum - bruk Facebook og 

media aktivt
• Etabler robot-trenere, etabler robot-testere

Erfaringer så langt..



Veien videre... 



















www.sandefjordbeta.no / Følg oss på twitter @sandefjordbeta

http://www.sandefjordbeta.no/

