
Webinar 24/5-2022

Innocode & IntOp

“Følg saken”- Digitalt engasjement på innbyggernes vilkår

“Följ ärendet” – digitalt engagemang på medborgarens villkor



Hej & hei!  

Tomas, Stein & Morten presenterer & diskuterer  

Webinar 10.00-10.45

Legg spørsmål i chatten, så svarar vi siste 20 min

Spørsmål/frågor - i chatten

Vi sender videoversjon etter webinaret - om 
du har en kollega som gikk glipp av det?

Videoversjon på mail

“Følg saken”- Digitalt engasjement på 
innbyggerens vilkår



10.00-10.30 - presentation

● Intro & velkommen (Tomas) 
● Bakgrunn - hvilket problem forsøker vi å løse  (Morten)
● Prosjektets grunnhypotese & løsningsmodell (Morten)
● Om IntOps søk & teknologi - bakgrunn, hva gjør søketeknikken unik, eksempel & AI logikk (Stein)
● Hvordan kan lösningen “Følg saken” bli? Praktiske eksempel og tidlige løsningsskisser (Morten) 
● Prosjektform - prosjektets faser, finansieringsmodeller og pilotkommuner (Morten) 

10.30-10.45 - paneldiskusjon & spørsmål 

● Spørsmål/frågor fra chatten

11.45 - Vi runder av

Agenda
Webinar: Pushkanaler & chatbot – hur skapar vi invånardialog på riktigt?



● Innbyggerappen / Invånarappen
● Custom utveckling, WordPress
● Kommunikationsstrategier och identitetsarbete 
● Stockholm, Åre, Oslo, Lviv, Kyiv
● Ca 70 personer, inkl tech team i Ukraina - web & Ruby utveckling 

Innocode 



● IT-företag med bakrund i olje- och gasindustrin i Norge
● Grundat 2015
● Experter på AI och sök med målet att göra information tillgänglig
● Beprövade lösningar som nu används i en ny kontext

Intop AS  



Utfordringen - hva er det vi vil løse? 
“Følg saken”- Digitalt engasjement på 

innbyggerens vilkår



Utfordringen - hva er det vi vil løse? 

● Vanskelig for innbyggere å finne 
relevant informasjon. 

● Selv aktiv bruk av innsynsløsninger og 
søk, gir ofte ufullstendig resultat. 

● Å følge en sak gjennom de ulike 
stadiene i en kommunal 
besluttningsprosess er krevende, og 
det finnes i dag ikke en løsning som 
fanger slik informasjon opp og varsler 
aktuelle innbyggere om dette.

● Tilgang til relevant informasjon er 
startpunktet for bred 
innbyggerinvolvering. Dersom relevant 
informasjon oppfattes som 
utilgjengelig for innbyggerne, kan man 
ikke forvente høy grad av involvering.

“Følg saken”- Digitalt engasjement på 
innbyggerens vilkår



Tilgang til relevant informasjon er startpunktet for 
bred innbyggerinvolvering. Dersom relevant 
informasjon oppfattes som utilgjengelig for 

innbyggerne, kan man ikke forvente høy grad av 
involvering.



Hypotese & tanker om løsningsmodell

Proaktiv informasjon basert på interesser og plasser - 
personalisering i InnbyggerAppen - relevant informasjon 
finner deg.

● Løsninger som senker terskelen for å bidra i demokratiske 
prosesser. Hvordan gjøre det enklere for innbyggerne å ytre 
seg i relevante saker.

● Hente informasjon om et ærende/en sak fra ulike instanser
● Brukervennlige løsninger for å følge, eller abbonere, på saker 

man opplever som interessant eller viktige.
● Filter og varslingsnivåer
● Integrasjon og samspill med decidim.org

“FØLG SAKEN!”

https://decidim.org/


Informasjonutfordringen - 
Intops bakgrunn

Utfordringer i Olje og Gass
• 50 år med informasjon
• Informasjonen endrer ofte eiere og brukere
• Ingen standard måte å lagre informasjon på
• Informasjon lagret ved hjelp av ulike lösninger/teknologier/plattformer og arkiv
• Samme dokumentet kan være lagret i flere versjoner forskjellige plasser

Utfordringer i offentlig sektor
• Over 100 år med informasjon
• Informasjon endrer eiere og brukere
• Ingen standard måte å lagre informasjon på
• Informasjon lagret ved hjelp av ulike løsninger/teknologier/plattformer og arkiv
• Samme dokumentet kan være lagret i flere versjoner forskjellige plasser



● Løsning for å strukturere ustrukturert innhold
● Produkt: Fetch
- Leser alle kilder
- Lett å sette opp
- Strukturer all innhold på ønsket måte
- Microsoft Teams Frontend, og integrert med Office 365
- Fleksibel og robust løsning som enkelt tilpasses 

endringer i teknologi, organisasjon og brukerkrav.
● AI-logikk appliseres på søket som gjør at gatenavn, 
skolenavn eller lignende plukkes opp i alle tenkbare 
varianter - feilstavninger, varianter etc.
● Vi kikker på noen eksempel!  

“Ikke bare et 
vanlig sök i 
flere databaser” 



Fra søk 
til insikt



Data & dokument i arkivene - i ulike format..

Søketerm, eksempel 1:
● “Emmausveien” (en veg i Gjesdal)

AI bygger sök på et stort antal variasjoner på gatenavn, 
forkortelser, ev feilskrivninger etc. 



Data & dokumet i arkivene - i ulike format..

Søketerm, eksempel 1:
● “Emmausveien” (en veg i Gjesdal)



Data & dokumet i arkivene - i ulike format..

Søketerm, eksempel 2::
● “Telefonkabel” 



Data & dokumet i arkivene - i ulike format..

Søketerm, eksempel 2::
● “Telefonkabel” (söktreff - text på röret i bildet!)



Konkrete eksempel - hvor begynner vi? 

● Først ut - byggesak (byggärende, 
bygglov) i ditt område 

● Andre typiske “kommunale saker” 
med høy interesse for 
innbyggeren?

● Hvor kan kommunen spare tid & 
penger på proaktiv kommunikasjon 
om en sak? 

● Hvor skaper vi verdi for kommunen 
og for innbyggeren - tidlig?



Prosjektform, finansiering, organisasjon 

● 3-5 pilotkommuner for deltakelse i F&U-prosjektet
● Kommunene vil være med på å:

Utvikle aktuelle krav til løsningen
Prioritere ønsker og krav
Teste ut prototyper, hypoteser og løsninger i egen kommune
Validere løsninger ift egne behov
Teste ut løsninger etterhvert som disse blir klare for pilotdrift

● Pilotkommuner må ikke være tidligere kunder. 
● Tilgang til nødvendige produkter vil kunne inngå i en innovasjonsavtale.
● Kostnader pr kommune vil ikke bli avklart før det fulle scopet for prosjektet 

er avklart, men forventes å ligge et sted mellom 150.000 og 220.000 pr 
kommune. 

“Følg saken”- Digitalt engasjement på innbyggerens vilkår



Prosjektform, finansiering, organisasjon 
“Følg saken”- Digitalt engasjement på innbyggerens vilkår

Frågor/spørsmål?

● 3-5 pilotkommuner for deltakelse i F&U-prosjektet
● Kommunene vil være med på å:

Utvikle aktuelle krav til løsningen
Prioritere ønsker og krav
Teste ut prototyper, hypoteser og løsninger i egen kommune
Validere løsninger ift egne behov
Teste ut løsninger etterhvert som disse blir klare for pilotdrift

● Pilotkommuner må ikke være tidligere kunder. 
● Tilgang til nødvendige produkter vil kunne inngå i en innovasjonsavtale.
● Kostnader pr kommune vil ikke bli avklart før det fulle scopet for prosjektet 

er avklart, men forventes å ligge et sted mellom 150.000 og 220.000 pr 
kommune. 



Takk for i dag! 
WEBINAR JUNI
Flera appar i en Invånarapp?
● Målgruppsstyrda appar - varför, hur fungerar det, hur ser 

det ut rent konkret? 
● Att dela en app med grannen - varför, hur fungerar det, hur 

ser det ut rent konkret? 
● Hur brandar man en plattform som delas kommuner 

emellan?

SE: innocode.com/se/webinar/flera-appar-i-en-invanarapp
NO: 

Prate mer om dette?
Kontaktinfo i mailen soom kommer snart


