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Informasjon fra Bærum kommune
Er dette noe nytt?

www.baerum.kommune.no

Ren statisk informasjon om kommunen og tjenestene vi leverer

Skjema løsninger

SFO

1. klasse

Facebook

Twitter

Vi har løsninger hvor vi leverer informasjon til publikum i dag!

http://www.baerum.kommune.no/


Fra E-kommune til D-kommune



- Digitalisering og IT

For å få mer kraft på digitalisering har kommunen
opprettet et nytt område “Digitalisering og IT”.

De skal lede kommunens satsing på digitalisering
og understøtte virksomhetsutviklingen ved hjelp av
teknologi. 

Kommunens IT avdeling med ansvar for drift og 
forvaltning av kommunens IT-systemer og 
teknologiske plattform



Informasjon fra sensorer

Informasjonen er dynamisk

Lite interessant alene

Blir først interessant når 
informasjonen kombinere (Big 
Data)

Er det ledige plasser i 
området…..?

Når på døgnet er plassene i 
bruk?

En ny type informasjon



Bærum kommunes leveranse

Vi gjør informasjonen fra 
sensorene tilgjengelig for andre 

Muliggjør utvikling av nye 
tjenester.

Bruk av Big Data reiser mange 
spørsmål.

Eierskap til data

Personvern

Formål 



Big Data – muligheter for nye tjenester

Hva hvis vi hadde sensorer på 
alle søppelkasser, vanninntak i 
leiligheter/hus, osv.?

Kunne vi finne avvik fra 
vanlige mønstre?

Kunne vi skreddersy 
kommunale tjenester bedre?

Kunne vi forbygge bedre?

Vi leker foreløpig med tanken



Pilotprosjekt

På samme måte som vi i dag har en robust vannforsyning i Bærum 
kommune, så må vi etablere en robust infrastruktur for levering av 
denne type informasjon!

Vi vil være en underleverandør av informasjon til andre løsninger.

Hvordan sikrer vi kvaliteten på informasjonen?

Hvor mye historisk informasjon skal lagres?

Hvordan ivaretar vi sikkerheten?

Hvordan sikrer vi høy tilgjenglighet?

Hvordan informerer vi om feilsituasjoner?

Hvordan finansierer vi slike tjenester?

Dette er en ny rolle for Bærum kommune



Teknisk løsning for pilotprosjektet

Dette er ikke informasjon vi trenger å lagre på interne systemer

Ikke sensitiv informasjon som omhandler personer.

Ingen saksbehandling er direkte avhengig av informasjonen

Bærum kommune kan også hente informasjonen fra en Sky-
løsning.

Lettere å skalere løsningen

Teknisk løsning, kapasitet, tilgjengelighet, sikkerhet

Implementeringshastighet

Økonomisk

Standardisert WEB service grensesnitt

Leveres som en sky-løsning



Bærum kommune
- en digital informasjons partner ?

Muliggjør nye tjenester, som ikke nødvendigvis leveres av oss men 
hvor våre sensordata kan inngå som en del av datagrunnlaget. 

Vi starter opp et pilotprosjekt

Vi har ikke alle svarene men ønsker å få erfaring slik at vi kan 
lære.

Viktig med mindre prosjekter med enkle og klare formål

Hvordan kan vi sammen sikre at Bærum kommune blir en god 
digital informasjonspartner? 



Spørsmål og 

kommentarer?


