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Forstudie gjennomført

• Klare anbefalinger om modernisering

• Ser på nettside delen 

• Sett på ChatBoot løsninger

• Gode muligheter for gevinster.

• Modernisering vil skape flere muligheter mht kommunenes 
systemporteføljer, og integrering av disse



Gol kommune sin nettside: Sidekart



Nye Nettsider 
og ChatBoot

Vi skal lage dette for innbyggerne, og ikke for «Våre 
ansatte»

Dette er en innbyggerportal til tjenester som leveres 
ut i kommunene.

Innbyggerne skal ha 24:7 tjenester. 

Vi får mye bedre søkemotor for vårt innhold

Politikermodulen videreføres.

Personvern: Chatbootene skal ivareta personvernet 
(Innebygget personvern )



Eksempel på 
nytt utseende





Pris
oppgraderte
nettsider (totalt
for 6 
kommuner)

ProKom



Kommune Kari



Hva er en chatbot?

En chatbot er et dataprogram som er utviklet for å samhandle med 
mennesker ved hjelp av språk, skrift eller tale. Mange disse 
«botene» er svært enkle, og er programmert til å reagere på bestemte 
nøkkelord. 

Andre bruker avansert kunstig intelligens til å tolke- og gi respons på 
handlinger.

*Markedspartner.no



Kommune-Kari er et samarbeid

• Inngår som et samarbeid med alle kommunene som har 
Kommune-Kari ( Sandefjord, Kongsberg mfl. ) så får vi en kvalitet 
søkning gratis via dette samarbeidet.

• Kommunene må selv jobbe med en strategi for effektuthenting

Det finnes flere Chat Boot leverandører med tilsvarende 
funksjonalitet.

Dette må bli en anskaffelse rundt Chat Boot < 600.000 over 4 år.



Statistikk viser at 38% av spørsmål kommer ut
over vanlig åpningstid.



Kommune-kari snakker snart med disse



Pris for 
Kommune-

Kari

Pris for Kommune-Kari:

Oppstart oppsett: 10.000 kr 

For 6 kommuner for et år:

3 kr pr svar, maks 10.000 kr pr mnd ( 120.000 kr 
pr år)

Minimum faktura pr mnd 6700 kr pr mnd. (80.400 
kr pr år)



Gevinster i fbm oppgradering og 
Kommunekari ( De henger sammen )
• 30% reduksjon i telefoner, statistisk (40 kr pr telefon)

• Gevinstrealiseringen gjøres gjennom flytting av kapasitet som et eksempel

• 15-20% reduksjon i personlig oppmøte (80 kr pr besøk)



Målsetning med 
innbyggerdialogen
• Nye nettsider innen September

• Kan den enkelte kommune ta inn dette til 
September?

• Kommune-Kari kan komme før dette
• Er en noe enklere etablering, og ca 30 min 

forvaltning i uken(Ref ProKom)

• Likhet mellom alle kommunene.

• Region Rådet mm. Kan følge oppgraderingene, vil 
komme noen kostnader i tillegg da.

• Større redaktøransvar på nettsider


