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1. Innledning 
 

Formål med dokumentet 
 
Dokumentet har som formål å beskrive fremgangsmåte for hvordan kommuner som ønsker å komme 
i gang med Kobo (digitale løsninger for kommunalt disponerte utleieboliger) går frem. 
Innføringshåndboken skal gi tilstrekkelig informasjon til at kommuner selv kan ta løsningen i bruk og 
hente ut gevinster. Innføringshåndboken er i stor grad basert på erfaringer fra pilotkommunene i 
prosjektet (Bjørnafjorden, Bodø, Alta, Bærum, Sarpsborg og Lillehammer) og kommuner i pulje 1 i 
samarbeid med diginettverkene i Rogaland og Vestland samt etter mal fra Digi Vestland og Digi 
Helsestasjon sin innføringshåndbok. Der det er vurdert hensiktsmessig, lenker dokumentet til 
informasjon andre steder som ks.no, husbanken.no, digivestland.no og prosjektveiviseren.no.  
 

Bakgrunn: Om prosjekt Kobo 
 
På bakgrunn av funn i en mulighetsstudie1, rapport2 og oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD)3 ble det høsten 2019 gjort en konseptutredning for et mulig nytt 
prosjekt for digitale løsninger for kommunalt disponerte utleieboliger. Prosjektet ble etablert tidlig 2020 
og gjennomføres i tett samarbeid mellom Husbanken, KS og kommunene og finansieres over 
statsbudsjettet. Kostnadsrammen er på til sammen 90 millioner, og prosjektperioden løper ut 2023.  
 

Fakta og funn fra utredninger  

Kommunalt disponerte utleieboliger: 

• Det finnes i underkant av 110.000 kommunalt 
disponerte utleieboliger, hvorav 77 % er eid av 
kommunene. 

• I overkant av 9.000 står tomme, og andelen tomme 
boliger har økt de siste årene. 

• 42 % av boligmassen er omsorgsboliger, 56 % til 
vanskeligstilte og 2 % tildeles uten behovsprøving. 
Det siste er i hovedsak personalboliger. 

 
Mangler oversikt og systematisk kunnskap: 

• Kommunene og staten mangler oversikt og 
systematisk kunnskap – både om boligene, de som 
bor i boligene og bruken av boligene. Dette gjelder 
både for eide og leide boliger – og for alle 
formålskategorier. 

Forbedringspotensial: 

• Samtlige kommuner erkjenner 
forbedringspotensial på ett 
eller flere områder: Prosesser, 
tjenester og digitale systemer 
for å søke om bolig, fatte 
vedtak, tildele bolig, 
administrere leieforhold, 
forvalte og vedlikeholde 
boligene samt gi oppfølging.  

• Det er store mangler innenfor 
personvern og 
informasjonssikkerhet.  

 
I april 2021 tok 6 pilotkommuner i bruk første versjon av fagsystemet. Prosjektet utvikler etter smidige 
prinsipper som blant annet betyr hyppige delleveranser for å lære og justere kontinuerlig i 
gjennomføringsfasen. Per september 2022 har prosjektet hatt 33 delleveranser med ny og forbedret 
funksjonalitet i fagsystemet. Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbygger med elektronisk 

 

1 «Digitalisering av det boligsosiale arbeidet – en mulighetsstudie», Intern rapport fra en arbeidsgruppe til Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, april 2018. 

2 Mål og strategi: Digital tjenesteutvikling for boligsosiale løsninger, KS KommIT, januar 2016. 

3 Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2019 – tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2019 og andre 

saker. 24. juni 2019 
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søknad og innsyn i egen sak startet i januar 2022. En tidlig pilot ble testet våren 2022, og en 
oppdatert, enkel versjon forventes lansert høsten 2022. 
 
Mer informasjon om prosjektet finnes på husbanken.no.  
 

Tjenestens brukere 
 
Kommunen bestemmer selv hvem som skal få tilgang til fagsystemet. Innsikten så langt viser at 

følgende roller er aktuelle brukere: 

• Medarbeidere på boligkontoret/boligtjenesten som skal saksbehandle søknader og tildele 

boliger 

• Medarbeidere i eiendomsforvaltningen som har ansvar for leieforholdet samt teknisk drift og 

vedlikehold av boligmassen 

• Beslutningstakere som har behov for statistikk og nøkkeltall for tjenesten 

For selvbetjeningsløsningene vil alle som søker kommunal bolig være potensielle brukere. På sikt er 

ambisjonen å utvikle støtte for at omsorgspersoner, verge og/eller andre som følger opp søker/beboer 

kan bistå i prosessen.  

Aggregert, anonymisert statistikk vil bli tilgjengeliggjort på en åpen nettløsning («Kunnskapsmonitor»). 

Brukere av denne vil typisk være andre i kommunen som er interessert i statistikk og sammenligning 

mellom kommuner, offentlige aktører som skal støtte området med virkemidler, samt forskere, media 

og allmenheten for øvrig.  

Avtale om bruk av løsningen 
 
Kommunen må godta generelle bruksvilkår for Kobo ved å inngå avtale om bruk med Husbanken. 
Tjenesten krever også en databehandleravtale med Husbanken. Avtalene fylles ut, signeres og 
sendes Husbanken på kobo@husbanken.no. Ved spørsmål, kontakt Husbanken på samme e-
postadresse. 
 
I tillegg må kommunen etablere nødvendige avtaler med Skatteetaten. Informasjon om hvordan 
kommunen søker tilgang til folkeregisteropplysninger finnes på skatteetatens nettsider. Informasjon 
om avtalen for skatteopplysninger og hva kommunen må gjøre finnes på skatteetatens nettsider. 
 

2. Beskrivelse av løsningen 
 
Kobo gjør det mulig å saksbehandle søknader om kommunal bolig, tildele bolig og dokumentere 
oppfølging. Fagsystemet vil ha støtte for å registrere søknader som kommer via 
selvbetjeningsløsningen så vel som på papir. Innbygger vil få mulighet til å søke digitalt, ha innsyn i 
egen sak og dialog med kommunen i prosessen. Data fra søknaden kommer automatisk inn i 
fagsystemet for videre oppfølging og saksbehandling.  
 
Kobo vil videre høste data fra søknad, saksbehandling og boligoversikt og sammenstille dette til 
statistikk og rapportunderlag for kommunen (blant annet til KOSTRA, skjema 13). Kommunen kan se 
detaljert statistikk for sin kommune i løsningen, mens aggregerte data vil vises i åpen løsning. 
 

https://husbanken.no/kobo
mailto:kobo@husbanken.no
https://www.skatteetaten.no/deling/tilgang/folkeregisteret/med-hjemmel/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/deling-av-opplysninger-fra-skatteetaten/hvordan-koble-seg-til-skatteetatens-delingslosninger/
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Innlogging 
Ansatte i kommunen logger på Kobo fagsystem via Ansattporten (ser ut som ID-porten), og innbygger 
logger på Kobo og selvbetjening via ID-porten (sikkerhetsnivå 44). Innloggingen har høyeste 
sikkerhetsnivå og gjør det dermed mulig å utveksle personopplysninger i dialogen.  
 

Tilgang, rettigheter og roller 
Kommunen tildeler rettigheter i Altinn (Se egen veiledning). Det er per september 2022 to roller: 
 
1. Kobo boligoversikt: Gir tilgang til å se og endre informasjon om boligene samt innstillinger 
2. Kobo saksbehandling: Gir tilgang til å saksbehandle saker og se personinformasjon 
 
Prosjektet vil vurdere flere roller basert på innsikt om behov i kommunene.  
 

Boligoversikt 
Når ansatte i kommunen med tilgang til «Kobo boligoversikt» logger seg inn på Kobo, får de oversikt 
over boligene som er registrert i systemet og kan bruke søk- og filtrering for å finne boliger med ulik 
status og egenskaper. Videre kan bruker registrere nye boliger og endre informasjon på boliger som 
ligger inne i systemet (for eksempel legge til flere bilder, endre status, oppdatere boligens egenskaper 
el.l.).  
 

Saksbehandling  
Når ansatte i kommunen med tilgang til «Kobo saksbehandling» logger seg inn på Kobo får de 
oversikt over saker (alle og egne), kan opprette nye saker og søke opp personer som er registrert i 
systemet. Brukere kan kartlegge bruker, foreslå og fatte vedtak, laste opp dokumenter, reservere og 
tildele bolig. En saksbehandler bør også ha rollen «Kobo boligoversikt». 
 

Integrasjoner for automatisk innhenting av informasjon 
Personopplysninger, inkludert skatt- og inntektsopplysninger hentes direkte fra nasjonale registre. Per 
mars 2022 har fagsystemet integrasjon med folkeregisteret og kontaktregisteret for 
personopplysninger. Integrasjon med skatteetaten for skatt- og inntektsopplysninger forventes klar 
høsten 2022. Boligoversikten i fagsystemet har integrasjon med matrikkelen til Kartverket, og vil i 
løpet av prosjektperioden ha støtte for integrasjon med FDV-systemer.  
 

Innstillinger 
Per i dag er det mulig å legge inn tilvisnings- og tildelingsavtaler under Innstillinger. Aktuelle boliger i 
boligoversikten kan så knyttes opp mot sin avtale. Under innstillinger vil det i løpet av 
prosjektperioden bli mulig å legge inn kommunespesifikke innstillinger. Det er også under Innstillinger 
at boligene lastes inn via boligimporten.   
 

3. Gevinster 
 
Som del av innføringen kan kommunen vurdere gevinstpotensial og planlegge realisering av 
gevinster.  
 
Prosjektets vurdering av gevinster viser at bruk av Kobo vil kunne gi gevinster for innbygger, 
kommune og stat. Forventede gevinster og gevinstpotensial: 
 
 

 
4 BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides leverer elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). For mer 

informasjon, se: https://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-informasjonskapsler/ulike-sikkerhetsniva  

https://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-informasjonskapsler/ulike-sikkerhetsniva
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Gevinst for kommunen Gevinstpotensial 

Spart arbeidstid som følge av mer effektiv saksbehandling Betydelig 

Redusert vedlikehold som følge av bedre match mellom 
søker og bolig 

Begrenset 

Bedre formuesforvaltning som følge av bedre utnyttelse og 
planlegging av boligmassen 

Betydelig 

Sparte IT-kostnader som følge av felles løsning Betydelig 

Sparte bøter som følge av at lovkrav (GDPR) holdes Betydelig 

 

Gevinst for innbygger/bruker Gevinstpotensial 

Raskere tilgang til bolig som følge av bedre saksbehandling Begrenset 

Bedre boforhold som følge av bedre match mellom søker og 
bolig 

Betydelig 

Bedre boligkarriere på lang sikt Begrenset 

Tryggere og mer brukervennlige digitale tjenester som følge 
av informasjonssikkerhet, GDPR og bedre søknadsprosess 

Betydelig 

 

Gevinst for staten/øvrige Gevinstpotensial 

Mer effektiv ressursbruk som følge av bedre statistikk og 
grunnlagsdata 

Betydelig 

 
For at kommunen skal realisere gevinstene, er det viktig med god gevinstplanlegging og 
gjennomføring som del av innføringen og i tiden etter når løsningen er i bruk. Denne 
innføringshåndboken har forslag til aktiviteter og maler (vedlegg) som kan brukes som del av 
innføringen.  
 
For de som ønsker mer informasjon om gevinstplanlegging og – realisering, er det to muligheter: 

• Gevinstrealisering ks.no 

• Gevinster på prosjektveiviseren.no 
 

4. Arbeidsprosesser 
 
For å hente ut gevinstpotensialet fra løsningene, er det viktig å se Kobo i relasjon til dagens 
arbeidsprosesser. Hvordan gjør kommunen det i dag? Hvilken systemstøtte finnes? Hvordan vil dere 
gjøre det i fremtiden – og hvilken rolle skal Kobo få for å støtte morgendagens arbeidsprosess?  
 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/gevinstrealisering/
https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/viktige-tema-i-alle-faser/gevinster
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Prosjektet har gjort en kartlegging av arbeidsprosessene før og etter Kobo sammen med Sarpsborg 
kommune. En visualisering av arbeidet kan sees i Miro-tavlen (passord: Kobo2022). 

 
 
Sarpsborg brukte før Kobo Gerica og excel-filer til en rekke steg i prosessen, men har bestemt at 
Kobo i all hovedsak skal erstatte bruk av excel og Gerica. Kobo blir hovedverktøyet for 
arbeidsprosessen knyttet til kommunale boliger.  
 
Stegene i arbeidsprosessen er definert som: 

• Behov og søknad 

• Behandle saken (kartlegging) 

• Fatte vedtak 

• Finne egnet bolig 

• Plassere på venteliste 

• Tildele bolig 

• Skrive kontrakt 

• Visning og bosetting 

• Følge opp i bolig 

• Flytte ut (avslutte) 
 
Hver kommune må vurdere om arbeidsprosessen er lik eller avviker fra den i Sarpsborg kommune. 
Videre er det opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan arbeidsprosessen skal være når 
Kobo tas i bruk.   

5. Hva kan kommunene regulere i lokale forskrifter? 
 
I Kobo-løsningene vil kommunen automatisk hente inn skatt- og inntektsopplysninger. Hvilke 
opplysninger som hentes er definert av Skatteetaten i samarbeid med KS (segmentansvarlig for 
kommunal bolig og bostøtteordninger). KS har også avklart med Skatteetaten at det eksisterer 
hjemmelsgrunnlag for å hente inn og behandle opplysningene for dette tjenesteområdet.  
 
Det er derfor viktig at kommunen sjekker at det ikke eksisterer lokale forskrifter som begrenser det 
nasjonale hjemmelsgrunnlaget og dermed tilgangen til slike opplysninger og behandling av disse. 
 
Det er noen kommuner som har eller som har foreslått å lage regler for behandling av skatte- og 
inntektsopplysninger i lokale forskrifter. Her er det viktig å være klar over at det er en klar grense for 
hva det er lov å regulere i lokale forskrifter.  
 
Lokale forskrifter kan ikke redusere de rettighetene innbyggerne er gitt etter EU-retten, etter norske 
lover eller etter sentrale forskrifter. På samme måte kan ikke kommunenes forpliktelser, etter EU-

https://miro.com/app/board/uXjVOvdqS_A=/
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retten, etter norske lover eller etter sentrale forskrifter, reduseres gjennom lokale forskrifter. Det 
samme gjelder for andre typer kommunale vedtak, rutiner m.m. 
 
Om og hvordan kommunene kan benytte skatte- og inntektsopplysninger, er regulert i GDPR og i 
nasjonale lover og sentrale forskrifter. Det er ikke lov å redusere innbyggernes rettigheter eller 
kommunenes plikter etter disse regelverkene.  
 
Derimot kan det være aktuelt å lage lokale forskrifter, som angir beløpsgrenser for å gi støtte. En 
husstands inntekter kan kanskje vær mer enn tilstrekkelig for å leie bolig i en liten distriktskommune, 
men være alt for lav til å leie en tilsvarende bolig i en av storbyene. En slik øvre grense for hvor “dyr” 
bolig det kan gis støtte til kan reguleres lokalt.  
 
Eksempel: 
Når en person trenger støtte til boutgifter, vil være avhengig bl.a. personens inntekter og 
boligpriser/leiepriser i kommunen. Hvilke inntektselementer som skal inngå i beregninger er 
fastsatt i sentral forskrift. 
 
Beløpsgrenser for kostnader til bolig det gis bostøtte til, vil være avhengig av bolig og leiepriser i 
kommunen. Slike beløpsgrenser kan fastsettes i lokale forskrifter. 
 

Hva bør kommunen gjøre? 
Kommunene bør gjøre en gjennomgang av sine kommunale forskrifter og evt. andre vedtak, rutiner 
m.m., for å sjekke om de kan ha kommet i skade for å bryte med disse prinsippene. Skulle kommunen 
ha gått utover rammene for det kommunale selvstyre, bør slike lokale forskrifter m.m. endres snarest 
mulig. 

6. Ta tjenesten i bruk 
 
Dette kapittelet gir en overordnet beskrivelse av hvordan kommuner kan ta løsningen i bruk. Det 
anbefales å gjennomføre innføringen med tre faser: 
 

 
 
Dog rådes kommunen til å ikke gjøre administrasjonen rundt innføring mer omfattende eller komplekst 
enn nødvendig mtp. bruk av dokumentasjon osv. Vi anbefaler derfor at man leser igjennom hele 
innføringshåndboken og bruker den som inspirasjon til å planlegge egen innføring. 
 
Etter at kommunen har gjort vedtak om å ta i bruk Kobo, er det formålstjenlig å forankre innføringen 
på flere nivåer. Det er videre viktig at kommunen: 
 

• Planlegger innføring før dere setter i gang  

• Setter en tidsramme for selve innføringen og har dedikerte ressurser til å bidra  

• Markerer overgangen til at ny praksis, rutiner og prosesser er «det nye normale»  

• Følger opp bruk og måler gevinster  

• Kartlegger dagens arbeidsprosess og bestemmer ny arbeidsprosess og Kobos rolle i den 
 
Innføringen bør skje tverrfaglig med felles vurdering av arbeidsprosesser, gevinstrealisering og 
forvaltning av data i løsningen.  
 
Flere generiske maler er utarbeidet for hjelp til innføring av Kobo. Kommunen kan velge å bruke en 
eller flere av disse som utgangspunkt: 

Fase 1: 
Planlegging

Fase 2: 
Gjennomføring

Fase 3: 
Overgang til 
daglig bruk
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• Prosjektmandat 

• Interessentanalyse* 

• Kommunikasjons- og opplæringsplan* 

• Milepælsplan* 

• Gevinstplanlegging 

• ROS-analyse 

• DPIA (informasjonsunderlag og veiledning) 

• Mirotavle med eksempel på arbeidsprosess før og etter Kobo i Sarpsborg kommune 
 
*I samme Excel-ark.  
 
Malene er forsøkt holdt på et svært enkelt nivå. For mer omfattende maler og utfyllende informasjon 
om prosjektgjennomføring se prosjektveiviseren.no.  
 

Fase 1: Planlegging 
Formålet med denne fasen er å sikre tilstrekkelige forberedelser til at kommunen kan innføre 
løsningen på en god måte. En mulig tilnærming er å utarbeide et prosjektmandat (bruk gjerne 
vedlagte forslag), i tråd med kommunens valgte metodikk. Beslutningsgrunnlaget (se vedlegg) kan 
brukes som del av underlaget.   
 

Organisering og rollebeskrivelser  
Kommunene anbefales å opprette en arbeidsgruppe. Hvem som deltar i arbeidsgruppen er opp til 
hver enkelt kommune, men det er en fordel at både boligtjenesten og eiendomsforvaltningen deltar. 
For noen kommuner vil det være aktuelt å involvere Nav og andre tjenester som fanger opp behov for 
kommunale boliger. Selv om det med Kobo er snakk om sky-løsninger, kan det være nyttig at også 
noen fra IT-avdelingen får en rolle i innføringen. For gjennomføring av DPIA kan det være nyttig å 
involvere personvernombud tidlig i prosessen.  
 
Størrelsen på arbeidsgruppen avhenger av størrelsen på kommunen og kompetansen til 
medlemmene.  
 
Ansvaret for gevinster kan håndteres på ulike måter, men det er svært viktig at rollen som 
gevinstansvarlig er godt kjent og beskrevet. Gevinstansvarlig vil ha ansvaret for å følge opp gevinster 
helt til de er realiserte. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å fordele ansvaret for ulike 
gevinster eller områder på flere gevinsteiere. Disse rapporterer i så fall til gevinstansvarlig. 
 

Endringsledelse 
Å innføre nye, digitale løsninger handler både om det tekniske, men det blir ingen gevinster eller 
endringer dersom innføringsprosjektet ikke er bevisst den menneskelige siden av endringsreisen. Det 
er menneskelig å være både trøtt av og skeptisk til endring, og arbeidsgruppen/innføringsansvarlig 
bør derfor sette inn tiltak der det er nødvendig for å få med folk på reisen.  
 
Forskning har vist at en bevisst tilnærming til endringsledelse gir inntil seks ganger så høy 
sannsynlighet for å nå ønsket målbilde5.  
 
Endringsledelse handler om å engasjere de som skal ta i bruk løsningen slik at de faktisk gjør det. 
Endring handler om folk – og det går langt enklere om alle forstår at endringen er en forbedring og en 
fordel for dem selv – enn om endringen fremstår som meningsløs eller enda verre: en forverring av 
dagens situasjon. Hver og en må endre sine vaner, rutiner og arbeidsmåter for at Kobo skal levere 
forventede gevinster. Forskning viser at folk lytter til lederne i organisasjonen, og det er derfor viktig at 
ledere med personalansvar for medarbeidere som blir berørt av endringen er tydelige og positive i sin 

 
5 https://www.prosci.com/resources/articles/why-change-management  

https://www.prosjektveiviseren.no/
https://www.prosci.com/resources/articles/why-change-management
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kommunikasjon om innføring av Kobo. Strategisk verdi bør kommuniseres av leder(e) på høyere nivå 
i kommunen – for eksempel kommunalsjef for området. Gjentatte studier har vist at aktiv og synlig 
sponsorskap av endringer er den viktigste suksessfaktoren for å lykkes6.  
 
For å få med hver enkelt medarbeider, kan ADKAR-modellen7 være nyttig for å identifisere hindringer 
og tiltak for å fjerne disse. Det er viktig å merke seg at dersom det svikter på ett av punktene, hjelper 
det lite om etterfølgende punkter følges opp «til punkt og prikke». Hvis en medarbeider ikke har fått 
med seg hvorfor endring er nyttig eller nødvendig (A-Awareness), eller ikke har tatt et aktivt valg om å 
delta og støtte endringen (D-Desire), vil det ikke ha effekt med opplæring og trening på å bruke nye 
løsninger. Punktene må håndteres i oppsatt rekkefølge for å sikre suksess.  
 
ADKAR-element Definisjon Syretest 

(hva folk 
sier) 

Hvordan støtte og forslag til aktiviteter 

A – Awareness Bevissthet om behov for 
endring – hvorfor er det viktig 
og nyttig? Hva er 
konsekvensen av å ikke 
endre? 

«Jeg forstår 
hvorfor vi 
skal endre 
…» 

Svare på: Hvorfor gjør vi dette, Hvorfor gjør vi 
det nå? Hva skjer om vi ikke gjør dette? 
Eksempel på aktiviteter: Informasjonsmøte hvor 
begrunnelse for å ta i bruk Kobo blir presentert – 
og hvor det er mulig å komme med innspill og 
spørsmål 

D – Desire Ønske om å delta i og støtte 
endringen – forstå fordel og 
verdi for meg 

«Jeg har 
bestemt 
meg for å 
…» 

Svare på: WIIFM (what’s in it for me) – Hvorfor er 
dette en forbedring for den enkelte (så vel som 
kommunen)? 
Eksempel på aktiviteter: Møte (ev 1:1 dialog 
ved mye motstand) for å utfordre de som skal 
bruke Kobo på fordeler og ulemper, lytte til 
innvendinger, finne ut i felleskap hvordan dere 
skal bruke løsningene for at det skal bli best 
mulig. Motivere til å komme med innspill – at alle 
kan være med å påvirke utviklingen.  

K – Knowledge  Kunnskap om hva og 
hvordan jeg skal bidra i 
endringen, for eksempel 
hvordan jeg skal bruke et nytt 
system 

«Jeg vet 
hvordan jeg 
skal …» 

Sikre at alle får opplæring i bruk av løsningene 
samt kunnskap om ev nye rutiner og 
arbeidsprosesser 
Eksempel på aktiviteter: Delta på samlinger i 
regi av Diginettverkene 

A – Ability  Evne til å gjøre endringen og 
ta i bruk nye løsninger 

«Jeg er i 
stand til å 
…» 

Sikre at alle har tilgang til løsningene og kan 
omsette kunnskap til praksis 
Eksempel på aktiviteter: Peke ut superbrukere, 
arrangere «dugnader» for å få boliger og saker 
inn i systemet (jobbe sammen) 

R – Reinforcement  Støtte til å stå i 
endringsprosessen og sikre 
varig endring og ny praksis 

«Jeg vil 
fortsette å 
…» 

Sikre at alle fortsetter å bruke løsningene, følge 
nye rutiner og prosesser mm til det er blitt «det 
nye normale» 
Eksempel på aktiviteter: Feire milepæler, bruke 
Kobo aktivt som beslutningsstøtte og snakke om 
det, gi ære til alle som bruker Kobo – heie og 
støtte 

 
I planleggingsfasen er det særlig de to første punktene som er viktige å få på plass: skape bevissthet 
om endringen og sikre at alle er om bord og ønsker å delta aktivt i endringsprosessen. Videre er det 
lurt å planlegge for de neste stegene som blir viktige i gjennomføringsfasen. Arbeidet med 
endringsledelse bør sees i sammenheng med interessentanalysen, kommunikasjons- og 
opplæringsplan (se under samt vedlegg).  
 

Interessentanalyse 
For å sikre at alle som blir berørt av endringen blir hørt og får informasjon, kan det være nyttig å 
gjennomføre en interessentanalyse og notere funn og tiltak i et interessentregister. Analysen gir en 
enkel oversikt: 

 
6 https://www.prosci.com/resources/articles/primary-sponsors-role-and-importance  

7 https://www.prosci.com/methodology/adkar  

https://www.prosci.com/resources/articles/primary-sponsors-role-and-importance
https://www.prosci.com/methodology/adkar
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• Hvem interessenten er 
• Lokasjon, organisering og tittel/rolle 
• Innflytelse 
• Hvordan vil interessenten bidra 
• Ev notater 
• Kontaktinformasjon 

 
Enkel mal for interessentanalyse er vedlagt.  
 
En mer omfattende mal finnes på prosjektveiviseren.no.  
 

Kommunikasjon og opplæring  
Prosjektet bør tidlig utarbeide en kommunikasjonsplan (se vedlagte mal) rettet mot ansatte i 
kommunen og fremtidige brukere av tjenestene. Selv om den utadrettede kommunikasjonen gjerne 
ikke finner sted før det nærmer seg lansering, anbefales det å lage planen før man går videre til 
gjennomføringsfasen. 
 

Gevinstarbeid  
I planleggingsfasen er det nødvendig å få oversikt over hvilke gevinster løsningen kan realisere i din 
kommune. Det er for eksempel kostnadsbesparelser, spart tid og økt kvalitet.  
 
Første fase i gevinstrealisering handler om å lage en oversikt og vurdering av gevinster. 
 
Begynn med å ta i bruk gevinstmalen (se vedlagt). De to første fanene utgjør gevinstkartleggingen 
som anbefales å gjøre før oppstart. Første del er en endrings- og gevinstoversikt som dere selv kan 
lage for å kartlegge hvilke gevinster dere ønsker å oppnå. Malen er preutfylt med forslag basert på 
det Kobo-prosjektet har lagt til grunn i sine gevinstvurderinger.  
 
Andre fane er gevinstanalysen. Dette er en kost-nytte-analyse. Det er ikke mulig å eksakt anslå hva 
gevinstene kommer til å bli, men det er mulig å gjøre estimater for å kartlegge om de nye løsningene 
vil være økonomisk lønnsomme. I denne malen kan unngåtte kostnader, spart tid, økt kvalitet, og økte 
kostnader til investering og drift kartlegges. 
 
Gevinstkartleggingen synliggjør hvilke endringer tjenesten må gjøre for å hente ut gevinster, og 
forutsetningene for å få det til. Det er viktig å starte tidlig på gevinstarbeidet for å sikre tid, ressurser 
og tilgang til data. 
 
Kvalitetsforbedringer kan måles ved å gjennomføre en brukerundersøkelse før og etter at løsningen 
tas i bruk. Undersøkelsen bør planlegges i denne fasen.  
 

Arbeidsprosesser 
Det er lurt å kartlegge dagens arbeidsprosess i planleggingsfasen. Bruk gjerne eksempelet fra 
Sarpsborg kommune som utgangspunkt og støtte i arbeidet: 
https://miro.com/app/board/uXjVOvdqS_A=/ (passord: Kobo2022) 
 
Begynn gjerne også å tenke på hva som blir annerledes med Kobo. Hva skal registreres hvor, hvilken 
rolle får ulike systemer osv? 
 

Milepælsplan 
Det er utarbeidet en enkel plan med forslag til milepæler som del av mal for prosjektmandat (se 
vedlagt). Planen bør forankres hos beslutningstakere og arbeidsgruppen for å sikre at alle er omforent 
om leveransene.  
 

https://www.prosjektveiviseren.no/dokumentasjon/dokumentmaler
https://miro.com/app/board/uXjVOvdqS_A=/
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Risikovurdering og DPIA  
Hver kommune er selv ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering og vurdere 
personvernkonsekvenser (DPIA). Det er utarbeidet maler for risikovurderingen og et 
informasjonsgrunnlag for DPIA. Kommunen må likevel selv gjøre egne vurderinger og tilpasse 
innholdet til egen situasjon. 
 
Kommunens administrative ledelse har et særskilt ansvar for at DPIA gjennomføres. Der det er 
hensiktsmessig, kan imidlertid behandlingsansvaret delegeres til andre. Det er en fordel om personen 
som skal gjennomføre DPIA-en rådfører seg med personvernombudet, og gjerne involverer hen tidlig 
i arbeidet. Det kan bidra til å sikre nødvendig kompetanse i prosessen, også med tanke på involvering 
av de som yter tjenestene.  
 
Det er lederen i avdelingen som skal ta i bruk nye IT-systemer eller IT-tjenester som har ansvaret for 
at nødvendige risikovurderinger blir gjennomført. Kommunens administrative ledelse har også et 
særskilt ansvar for å fastsette hvilket risikonivå kommunen aksepterer, hvordan risikoene skal 
håndteres og videre etterlevelse gjennom styringssystemet for informasjonssikkerhet. 
 
Digi Vestland har utarbeidet videoer som forklarer DPIA og risikovurderinger. Prosjektveiviseren har 
også beskrivelser av informasjonssikkerhet og personvern gjennom ulike faser av et prosjekt. 
 

Utfall av planleggingsfasen  
 

• Innføringsansvarlig og arbeidsgruppe på plass  

• Godkjent prosjektmandat 

• Godkjent interessentanalyse samt plan for kommunikasjon- og opplæring  

• Godkjent gevinstkartlegging  

• Godkjent milepælsplan 

• Godkjent risikovurdering og DPIA 

• Kartlagt dagens arbeidsprosess 
 

Fase 2: Gjennomføring 
I gjennomføringsfasen skal prosjektet ta i bruk løsningen og registrere boliger og beboere. Prosjektet 
skal også  

• Gjennomføre nullpunktsmålinger og brukerundersøkelsen  

• Gjennomføre gevinstanalyse 

• Bestemme ny arbeidsprosess og hvilken rolle Kobo har i denne  

• Gjennomføre tiltak og oppfølging fra risikovurderingen og DPIA-en  

• Gjennomføre tiltak for å få med alle berørte parter (endringsledelse) inkludert kommunikasjon 
og opplæring  

• Oppdatere informasjonsmateriell knyttet til tjenesten (kommunens hjemmeside, brosjyrer o.l.) 
– spesielt viktig når kommunen tar i bruk digital søknad fra Kobo 

 

Teknisk oppsett av løsningen  
Kobo er en «skyløsning», det vil si at kommunen tar i bruk systemene som webapplikasjoner uten å 
måtte installere, drifte og oppgradere løsningene lokalt. Brukere med tilgang logger på via internett og 
ID-porten. Kobo fagsystem er kun tilgjengelig innenfor kommunens nettverk (på lik linje med andre 
systemer i Husbankens ekstranett som Startskudd og Bostøttesystemet). Det betyr at de ansatte må 
være fysisk koblet på nettet til kommunene, eller via VPN. Hvis den ansatte ikke har fått tildelt en rolle 
i Kobo, vil hen få en feilmelding. Hvis hen har en eller flere Kobo-roller, vil hen komme inn i løsningen. 
Kommunen trenger ikke gjøre noe spesielt i kommunens nett utover det å tildele Kobo-roller i Altinn til 
ansatte som skal bruke løsningen. 
 
For å få tilgang til løsningen må kommunen tildele rettigheter i Altinn 

• til saksbehandlere og ansatte i kommunen som skal ha tilgang til Kobo 

• til Husbanken for å slå opp i Folkeregisteret på vegne av kommunen 

https://www.digivestland.no/faggrupper/faggruppe-for-informasjonssikkerhet-og-personvern/ispv-videoar
https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/viktige-tema-i-alle-faser/informasjonssikkerhet-og-personvern


 

 
Kobo Innføringshåndbok | Versjon 0.5 | 27. september 2022 Side 14 

 
I selve løsningen, må kommunen konfigurere kommunespesifikke innstillinger (kriterier for vedtak 
mm.) 
   
Kobo-prosjektet vil i løpet av prosjektperioden levere et integrasjonspunkt (API) for 
informasjonsutveksling med eiendomforvaltningssystemer – såkalte «FDV-systemer» (ala Plania, 
Famac, Facilit, Dalux, Main Manager, Laft m.fl.). Kommunen må ta kontakt med sin systemleverandør 
for påkobling til integrasjonspunktet.  
 

Gevinstarbeid  
Andre fase i gevinstrealisering handler om å lage en gevinstplan (fane 3 i gevinstmalen – se 
vedlagt). Her er det viktig å vurdere hvordan planlagte gevinster skal realiseres, hvem som skal ha 
ansvar, når tiltak skal være iverksatt og hvordan gevinstene skal følges opp. I gevinstplanen må det 
defineres hvordan spart tid og unngåtte kostnader skal omsettes. 
 
Malen er preutfylt med forslag basert på gevinstarbeidet i Kobo-prosjektet, og dere velger også her 
om dere vil bruke de samme eller andre indikatorer, målemetoder osv. Nullpunktsmålingen gjøres i 
denne fasen som utgangspunktet for å senere kunne si noe om de nødvendige endringene er 
gjennomført og om gevinstene faktisk realiseres. Brukerundersøkelsen som ble planlagt i forrige fase 
gjennomføres. 
 

Arbeidsprosesser 
Om kommunen ikke landet ny arbeidsprosess og hvilken rolle Kobo skal ha i den i planleggingsfasen, 
bør det gjøres nå. Bruk gjerne eksempelet fra Sarpsborg kommune som inspirasjon: 
https://miro.com/app/board/uXjVOvdqS_A=/ (passord: Kobo2022) 
 

Risikovurdering og DPIA  
I gjennomføringsfasen må kommunen følge opp at avtalte tiltak for informasjonssikkerhet og 
personvern blir utført, og verifisere at kravene er tilfredsstilt. Dere må også følge opp behov for nye 
risikovurderinger ved endringer, og sikre overlevering til linjen. 
 

Endringsledelse 
I gjennomføringsfasen er det fortsatt viktig å være oppmerksom på hvordan endringen treffer 
medarbeiderne. Om dere fikk sikret bevissthet (A-Awareness) og ønske («D-Desire) i 
planleggingsfasen, er det nå viktig å gi de ansatte kunnskap og evne til å ta i bruk Kobo og ev nye 
rutiner og arbeidsprosesser. Dersom innføringsprosjektet fanger opp at noen har falt av lasset, er det 
«rykk tilbake til start» og sikre at behovet for endring er forstått og resonnerer – og at de forplikter seg 
helhjertet til å bidra til at endringen blir en suksess.  
 
Under opplæring og informasjon om nye rutiner og prosesser, er det viktig å lytte til hva de ansatte 
har behov av for å opparbeide evne – og hva de trenger for å stå i endringen over tid (til det er blitt en 
vane som går automatisk).   
 

Opplæring og markedsføring  
Det er sentralt at ansatte får god opplæring, og at de går igjennom opplæringsmateriell og -aktiviteter 
for innføring av Kobo. Ansatte bør delta på samlingene for opplæring og registrering av hhv boliger og 
leietakere. I tillegg kan kommunen gjennomføre registreringsdugnader eller andre kom-i-gang-
aktiviteter, etter egne ønsker og behov. 
 
For at brukere skal bli kjent med at løsningen eksisterer må den markedsføres på kommunens 
nettsider, ved servicetorg og gjennom andre kanaler der kommunen kan nå brukerne. Når digital 
søknad er klar, vil Kobo-prosjektet utarbeide markedsmateriell som kommunene kan ta i bruk. 
 

Utfall av gjennomføringsfasen  
Før siste fase: Overgang til daglig bruk, bør følgende leveranser være godkjent/milepæler nådd:  

https://miro.com/app/board/uXjVOvdqS_A=/
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• Løsningen er tatt i bruk, og boliger og leietakere er registrert inn i systemet  

• Nullpunktsmålinger og brukerundersøkelse gjennomført 

• Godkjent gevinstplan 

• Behov og tiltak knyttet til risikovurderingen og DPIA er gjennomgått eller utført  

• Ansatte har gjennomført opplæringen  

• Kommunen har markedsført tjenesten ut mot brukerne (dersom digital søknad er tatt i bruk) 
 

Fase 3: Overgang til daglig bruk 
I denne fasen avsluttes innføringsprosjektet og bruk av Kobo blir en del av arbeidshverdagen – «det 
nye normale».  
 

Endringsledelse 
Gitt at de fire første elementene i ADKAR-modellen er ivaretatt i tidligere faser, er det i denne fasen 
spesielt viktig å ha oppmerksomhet på å støtte (R-Reinforcement) at endringen «setter seg» og blir 
en del av den nye hverdagen og måten å gjøre ting på – inkludert ny arbeidsprosess og Kobos rolle. 
Dette kan skje gjennom erfaringsutveksling, feiring av milepæler og jevnlig sjekk med alle involverte 
at løsningene er i bruk og at det går greit. Videre at ev nye rutiner og prosesser følges og at alle har 
det de trenger for å jobbe effektivt og levere på det nivået de ønsker.  
 

Gevinstarbeid  
Tredje fase i gevinstrealisering handler om å måle og følge opp gevinster som prosjektet oppnår. 
Dette kan gjøres ved å ta i bruk malen for gevinstoppfølging. Dette skjer gjennom å analysere 
gevinstene over tid. Her er det viktig å lære underveis og følge opp avvik i gevinster med korrigerende 
tiltak. Det er viktig at den gevinstansvarlige i virksomheten får god oversikt over hvilke måleindikatorer 
som skal følges opp etter at innføringsprosjektet avsluttes.  
 

Utfall fra fasen  
• Godkjent innføring og plan for gevinstoppfølging 

 
Når relevant beslutningstaker har godkjent innføringen og overgang til daglig bruk, overleveres videre 
bruk og oppfølging til drift, innføringsleder trekker seg ut og arbeidsgruppen oppløses.  
 

7. Kommende leveranser 
 
Prosjektet skal levere grunnleggende funksjonalitet for løsningene i prosjektperioden. I tillegg til 
funksjonalitet som er lansert per september 2022, er følgende planlagt: 
 

1. Fagsystem: Boligoversikt og saksbehandling 
• Vedtak, oversikt og dokumentere oppfølging 
• Sende brev til søker inkl. dokumentmaler. Integrasjon med Fiks SvarUt.  
• Flere sakstyper (fornyelse av leieforhold, klage på vedtak m.fl.) 
• Ventelister 
• Statistikk, inkludert underlag for KOSTRA-rapportering  
• Arkivering: Integrasjon med KS Fiks arkiv 
• Automatisk innhenting av skatt- og inntektsopplysninger via integrasjon med Skatteetaten 
• Integrasjonspunkt for informasjonsutveksling med FDV-systemer 
• Nynorsk versjon 

 
2. Selvbetjening innbygger: Søknad og innsyn i sak 

• Se status på sak 
• Klage på vedtak 
• Ha dialog med saksbehandler (meldinger), inkludert opplasting av dokumenter 

 
3. Kunnskapsmonitor: Rapportunderlag og statistikk  

https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/kobo-kommunale-boliger/hvordan-komme-i-gang-med-kobo/
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• API for overføring av data 
• Rapporter og dashboard 

 
4. Selvbetjening samhandler: Melde behov og dialog  

• Det forventes svært begrenset funksjonalitet for samhandler 
 
Oppdatert oversikt over kommende leveranser finnes på husbanken.no.  
 

8. Vedlegg 
 
 

• Beslutningsgrunnlag 

• Mal for prosjektmandat 

• Mal for interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

• Mal for gevinstarbeid 

• Informasjonsunderlag for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) 

• Mal for Risiko- og sårbarhets-analyse (ROS-analyse) 
 

https://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/kobo-kommunale-boliger/hvordan-komme-i-gang-med-kobo/
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