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Smart teknologi og Bærekraftige Asker 
 

Alle tjenesteområdene i Asker.  

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/smartbynettverket/byene/asker 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/smartbynettverket/byene/asker


Hvordan balansere rask utvikling med stor kompleksitet og ukjente 

faktorer? 



Vurdering  

Innsikt 

økonomi 

Strategi/
politikk organisasjon 

Juss og 
etikk 

Nye lovkrav 
Personvern 

Hjemmelsgrunnlag 
Etiske vurderinger 

Hoder og kompetanse 
Kapasitet 

Opplæring, innføring 
Endringsvilje 

Mangfold og inkludering 

Effekt for innbygger 
Utfordringer og behov 

Datagrunnlag 
Prosessforståelse 

Konsekvens for organisasjonen 

Gevinstpotensiale – måling 
Investering 

Bruk av interne ressurser 
Anskaffelser (hoder og 

løsninger) 
Drifts- og forvaltningskost  

Politiske mål og vedtak 
Bærekraftsmålene 
Nasjonale føringer; 

digitaliseringsstrategi, 
arkitekturprinsipper 

Hvordan skape involvering og 
gjennomsiktighet i 

beslutningsgrunnlaget? 



Skodd for omstilling? 
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Kultur 

Kompetanse 

Krav 



Rammeverk  



• Effektivisering og innovasjon ved bruk av teknologi 

 

• Tillit, inkludering og demokratiutvikling 

 

• Kultur og kompetanse 

 

• Samarbeid, organisering og styring 

Problemstillinger mandatet foreslår utredet: 



Oppstart-
seminar? 

Formann-
skapet 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. 

Dialog og 
medvirkning 

Innsikt og medvirkning 

Eldreråd 

Ungdomsråd/ 
Råd for 

mennesker 
med nedsatt 

funksjonsevne  

Frivillighet 

Innbyggere 

Politisk 

Næringsliv 

Politisk 
behandling 

Tekstproduksjon og samskriving 

Formann-
skapet 

Eldreråd 

Ungdomsråd/ 
Råd for 

mennesker 
med nedsatt 

funksjonsevne  

Feed
back 
loop 

Aktiviteter 



Vi ser frem til dialogmøter med dere!  

• Ha fokus på deres behov – ikke hva løsningene skal være 

• Hva oppleves som problemet vs hva er problemet 

• Hva gir evne til å se mulighetene, og til å anvende teknologi i fremtiden – hva skal til tror 
dere?  
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Takk for tiden deres!  

 

Ta kontakt med oss for spørsmål og innspill: Ragnar Husum  

Pia Virmalainen Jøsendal 

Temaplan digitalisering og smart teknologi 
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