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Sammendrag
I denne oppgaven har vi fokus på kommuner, som har en viktig rolle med å forvalte
fellesskapets ressurser. Hvert år må de ulike kommune imøtekomme innbyggernes
forventninger, samtidig som de må forholde seg til budsjett som kan sette store
begrensninger. Gjennom de siste månedene har vi forsket på hvordan kommuner bedre kan
utnytte kommunale ressurser som lokaler, idrettsanlegg, møterom og div idretts og
arrangementutstyr. Problemstillingen ble til “Hvordan tilgjengeliggjøre kommunale
utleietjenester for innbyggerne og hva er gevinstpotensialet for kommunene?”
Problemstillingen blir besvart gjennom en rekke underspørsmål og metoder som casestudy,
storytelling og intervjuer. Etter å ha spurt 210 innbyggere, intervjuet seks kommuner, flere
organisasjoner/foreninger og sendt utleieforespørsler gjennom personas, har vi kartlagt hva
befolkningen opplever av tilgjengelighet og hva som er deres totale bookingopplevelse. Ve
samme fremgangsmåte har vi også funnet ut hvilke utfordringer og behov som er
gjennomgående for kommuner.
Mange av funnene peker på at løsningen ligger i digitalisering, integrert med prinsippene til
delingsøkonomi. Denne sammenslåingen ser ut til å være nøkkelen til en maksimal utnyttelse
av fellesskapets goder. Researchen viser at dersom kommunen kan forvalte ressursene sine,
uten å bruke mye ressurser på selve forvaltningen, åpner det for mange flere muligheter. Vi
tar for oss den teknologiske reisen fra manuell behandling av forespørsler, til digital
behandling og til slutt en fullautomatisk prosess som reduserer behovet av menneskelig
involvering i utleie prosess. Slik kan kommunene gjøre de kommunale utleietjenestene mer
tilgjengelig og oppnå en rekke gevinster som store kostnadsbesparelser, økte brukergrupper,
fornøyde innbyggere, mindre manuell administrasjon og gjentagende arbeid for de ansatte.
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Abstract
In this research we focus on municipalities, which have an important role in managing a
community's resources. Each year, various municipalities must meet the citizens'
expectations, while also having to deal with budget restrictions. Over the past few months we
have been researching how municipalities can utilize their resources such as premises, sports
facilities, meeting rooms and various sports and event equipment. Our research question is
"How can municipalities make their rental services more available to citizens and what are
the potential benefits?"
The problem is answered through a number of sub-questions and methods such as case study,
storytelling and interviews. After asking 210 residents, interviewing five municipalities,
several organizations and sending rental requests through personas, we have mapped out
what the population feels about availability and their total booking experience. In the same
way, we also have found out what challenges and needs they have.
Many of our findings point to solutions in digitalisation, integrated with the principles of the
sharing economy. This merger seems to be the key to maximizing the utilization of
municipalities assets. The research shows that if the municipalities can manage its resources,
without spending much resources on the administration itself, it opens up many opportunities.
We also follow the journey from manual processing of requests, to digital processing and
finally a fully automated solution that reduces the need of human involvement in the rental
process. In this way, the municipalities can make the facilities more accessible and achieve a
number of benefits such as large cost savings, increased user groups, satisfied residents, less
manual administration and repetitive work for the staff.
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Lav utnyttelse av kommunale lokaler
Offentlig sektor har en viktig rolle i landets økonomi. Den er satt til å løse oppgaver av stor
betydning, og legger beslag på store ressurser og påvirker landets samlede verdiskapning
(Statistisk sentralbyrå 2007 s.7). Deriblant forvalter kommunal sektor en stor del av
fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og
tjenestetilbyder. En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning og en viktig brikke
for at velferds og tjenestetilbudene i hele landet skal fungere (Kommunal- og
regionaldepartementet, 2010 s.14). På den måten er de også ansvarlig for å møte
innbyggernes behov og sørge for bolyst og utvikling av kommunen. Idrett og
fritidsmuligheter blir skildret som en av de største og viktigste bidragene til lokalsamfunnet,
som både skaper bolyst og gode opplevelser for innbyggere i regionene (Bjørnå, 2020).
Å skape attraktive kommuner er en hjertesak både for politikere, men ikke minst også for
innbyggerne og samfunnet rundt. I denne oppgaven går vi dypere inn i dette temaet. Vi skal
se på hvordan kommuner kan tilrettelegge for bedre ressursutnyttelse av lokaler, idrettsanlegg
og arrangementsutstyr. Istedenfor innfallsvinkelen om at det må bygges mer og nye anlegg og
fasiliteter, vil vi forske på hvordan visjonen om delingsøkonomi passer inn i offentlig sektor.
Hva skjer hvis lokaler og eksisterende kommunale ressurser blir bedre utnyttet i dag, og
hvordan kan det bidra til å tilføre samfunnet et bredere tjenestetilbud som kommer
fellesskapet til gode? Vil økt brukerfrekvens av ressursene både gi økonomiske gevinster som
lønnsomhet og flere immaterielle verdier? Vi undersøker videre hvilke faktorer som spiller
inn her.
LNU - landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en av organisasjonene som
har vært påvirket av et lavt utleie tilbud og der lokaler til å drive med fritidsaktiviteter for
barn og unge har vært lite tilgjengelig. LNU opplyser at å få tilgang til skoler og andre lokaler
for å utføre aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene, har vært en av de største utfordringene
for den unge frivilligheten de siste årene (LNU, 2019. Flere underbygger disse påstandene,
blant annet tidligere kultur og inkluderingsminister Trine Skei Grande, som hevder at tomme
bygg preger byen på en negativ måte, og at dårlige byrom gir konsekvenser til utviklingen av
et godt bymiljø (Henriksen, 2018).
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Digitaliseringens rolle
Digitalisering har blitt et stort aspekt av det offentliges handlingsrom og deres strategi for å
sørge for god by og næringsutvikling. I digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 20192025 legges det frem at digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for
innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Dette gjennom bedre tjenester, mer effektiv
ressursbruk i offentlige virksomheter, samt legge til rette for produktivitetsøkning i
samfunnet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019 s. 7). Digitalisering gir også
mulighet til å håndtere de økte forventningene til kommunene på en mer bærekraftig måte
(Berg et. al. 2019 s.7).
Bakgrunnen for strategien med digitalisering kommer av trangere økonomiske handlingsrom
for kommunene, parallelt med økte forventninger fra innbyggerne som krever at offentlig
sektor må jobbe på nye måter (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019 s. 5). Det
er ingen tvil om at digitalisering er i ferd med å endre svært mange av arbeidsprosessene i
kommune-Norge og fører til frigjøring av tid og ressurser for ansatte (Berg et. al., 2019 s. 4).
I en rapport for Menon Economics i 2019 tas det for seg digitalisering i kommuner, der
kommer det frem at et av områdene med størst digitaliseringspotensial er saksbehandling
innenfor administrasjon. Et av eksemplene som blir nevnt er utleie av lokaler. Grunnen til det
er at utleie av lokaler, idrettsanlegg og ulike gjenstander er en del av de fleste kommuner, der
utleien i mange tilfeller er basert på manuelle arbeidsprosesser (Berg et. al., 2019 s. 19).

Fokus på kostnadsbesparing og effektivisering av arbeidsprosesser i kommuner
Mer konkret hvordan slik utleie foregår i dag skal vi finne ut mer om. Gjennom
bachelorprosjektet skal vi kartlegge hvilke behov en kommune har i en utleieløsning, for å
finne ut hva som kan være kostnadsbesparende samtidig som det tilfredsstiller innbyggernes
behov. Dette skal gjøres gjennom intervjuer og casestudier, der vi skal bruke Halden
kommune som eksempel på en kommune i prosessen med å digitalisere sine utleietilbud,
samt Fredrikstad kommune som eksempel på noen som har gjort dette. I tillegg til dette skal
vi undersøke på hvordan andre kommuner løser det i dag, samt hvilke utfordringer som er
gjennomgående. Vi ønsker å finne beste praksis for en god arbeidsprosess, og på den måten
vil funnene våre være aktuelle for flere kommuner som skal digitalisere eller automatisere
utleie.
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1.2 Problemstilling
For å standardisere funnene våre og gjøre resultatet interessant for alle lesere har vi gjort
forskningen vår generell og ikke rettet mot kun ett case. Vi vil også fange opp perspektiv og
fordeler både til innbyggeren, og kommunene. Dermed er problemstillingen vår:

For å kunne svare på problemstillingen må vi først vite hvordan nåværende praksis for utleie
er, både i prosess, kunnskap og utfordringer. Det finnes lite eksisterende research om dette,
som er grunnlaget til at vi dannet flere forskningsspørsmål. Dessuten vil denne informasjonen
være nyttig for Halden Kommune som både er oppdragsgiver og vår hovedcasestudy. Dette
innebærer at vi må gjøre research både hos kommunen, og innbyggerne som er og vil være
brukere av tjenesten. Derfor skal vi underveis besvare flere forskningsspørsmål som
underbygger problemstillingen:

1.3 Rammer og avgrensninger
Når vi er inne på temaer med effektivitet, digitalisering og ressurser er det er stort hav av
fokusområder og tiltak man kan gjøre for å bedre dette. Derfor har vi avgrenset oppgavens
omfang til å handle om utleieprosessen, der vi bygger på det som er relevant for å bedre
kunne forstå prosessen og behovene til alle parter. Ressursene vi snakker om gjelder utleie av
lokaler, idrettsanlegg og arrangementsutstyr. Begrepet henger tett sammen med ressurser i
form av ansatte som jobber administrativt, kostnadsbesparelser og økonomi, selv om dette
ikke er hovedfokuset vårt. En annen avgrensing som påvirker oppgaven, er at vi har valgt er å
fokusere på et geografisk område. Dette kommer av at vi i utgangspunktet ønsket å gjøre
fysiske intervjuer, og dermed måtte ha det relativt nærme. Tid var en faktor for at vi ikke
kunne utvide enda mer. Dette begrenser omfanget av resultatet.
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I oppgaven vår bruker vi denne definisjon av arbeidsprosesser:
En arbeidsprosess består av en rekke med handlinger som er nødvendige for å løse en definert
arbeidsoppgave. Prosessene dreier seg ofte om brukerens forløp og omhandler alle kontakter,
aktiviteter, hendelser og vurderinger som skjer underveis. (Helsebiblioteket, 2016)

1.4 Oppdragsgiver
Vi skal bruke Halden kommune som casestudy og eksempel på en kommune i en
digitaliseringsprosess. Dermed er Halden kommune avdeling for samfunnsutvikling,
oppdragsgiver for dette prosjektet. Avdelingen er underlagt kommunaldirektørens stab
sammen med juridisk, politisk sekretariat og avdeling for kommunikasjon og digitalisering.
Avdeling for samfunnsutvikling består av fire områder, folkehelse, næring, overordnet plan,
strategisk eiendom der Jens-Petter Berget innehar rollen som daglig leder. Per dags dato har
de 7 ansatte.
Halden kommune besitter flere kommunale eiendeler, som leies ut da de er en stor
arrangørby. Som mange andre kommuner forvalter de idrettsanlegg, aktivitetssaler,
utendørsanlegg, skoler, og utstyr som er åpent for organiserte aktører.
Hovedutfordringen er administrasjonsaspektet ved utleie som gjøres manuelt og er enormt
tidkrevende prosess for ansatte i kommunen. Halden er i gang med å gjøre endringer, og sette
tiltak for å kunne møte morgendagens krav om mer effektivitet.
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1.5 Prosjektbeskrivelse
Dette bachelorprosjektet kartlegger nåsituasjonen i Halden kommune når det gjelder hvordan
utleie av leieobjekter som idrettsanlegg, lokaler og diverse utstyr foregår. Vi skal undersøke
prosessen både fra innbygger og forvalter sitt perspektiv, samt se på mulighetene og
gevinstpotensialet ved å digitalisere utleieprosessen.
Målet er at de offentlige ressursene skal komme fellesskapet til gode, ved å bedre utnytte
ressurser med lav bruksfrekvens. Slik kan det tilføre lokalsamfunnet et bredere tjenestetilbud.
Vi skal utforske hvordan utvalgte kommuner i nærområdet gjør utleie i dag, for å finne ut
hvilke utfordringer som er gjennomgående. På den måten kan vi finne beste praksis for
kommunal utleie, som også gjør funnene våre aktuelle for flere kommuner som skal
digitalisere eller automatisere sin utleieprosess. Hensikten er å bevisstgjøre oppdragsgiver på
sin nåværende situasjon for å sikre en god fremtidig utleiemodell.
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2. Bakgrunnslitteratur
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Problemstillingen vår er todelt, «Hvordan tilgjengeliggjøre kommunale utleietjenester for
innbyggerne og hva er gevinstpotensialet for kommunene?» Første del handler om at vi skal
undersøke hvordan, eller hvilke fremgangsmåter vi kan bruke for å tilgjengeliggjøre utleie.
Derfor skal vi i dette kapittelet komme med relevant bakgrunnsteori for hvordan researchen
vår vil utfolde seg videre. En vanlig fremgangsmåte for fornying hos kommunene er via
digitalisering og automatisering. Vi skal se på hvilke gevinster det kan gi, men også hva
litteraturen sier om baksidene ved digitalisering, som muligens gjør at noen kommuner holder
igjen. I tillegg vil vi finne ut hvordan prinsipper fra delingsøkonomi kan brukes og hjelpe oss
å svare på andre del av problemstillingen: “hva er gevinstpotensiale for kommunene”.
Mange kommuner som jobber med forbedring, sverger til Lean, når det gjelder
effektivisering og forbedringsprosesser. Derfor er det naturlig å få et innblikk i bruk av Lean i
offentlig sektor, for å undersøke hvilke gevinster det kan gi og hvordan det kan bidra til å
tilgjengeliggjøre utleieressurser til innbyggere. Vi skal undersøke hvilke opplevelser andre
har med en slik fremgangsmåte og hvordan vi kan ta det med oss videre. Ved å finne ut mer
om punktene ovenfor vil vi få mange innspill til hva vi konkret kan gjøre for å
tilgjengeliggjøre utleietjenestene. Hvordan skal vi ta for oss i tredje kapittel - metode.

2.1 Digitalisering
Vi befinner oss midt i en digital revolusjon, og dette har ført til at digitalisering har blitt et
moteord i både privat og i offentlig sektor (Andersen & Sannes, 2017). Digitalisering legger
til rette for økt verdiskapning og innovasjon, og kan bidra til å øke produktivitet
(Regjeringen, 2014). Innenfor offentlig sektor forventes digitalisering til å være et svar på
mange nasjonale utfordringer som arbeidsfordeling, møte innbyggeres forventninger,
økonomisk bærekraft og demografiske endringer (Berg et. al. 2019, s.8).
Felles digitaliseringsløsninger for kommuner sees på som en av nøklene for å kunne levere
sammenhengende og brukervennlige digitale tjenester til innbyggere og næringsliv
(Kommunesektorens organisasjon, 2019 s.4). Hvis all denne litteraturen stemmer, som hevder
at digitalisering enkelt kan øke effektivitet, kan en tenke “hvorfor er ikke alle mer
digitaliserte da?”
Dét spørsmålet er det som har ført oss på denne reisen gjennom digitaliseringsteorien.
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I litteratursøket etter betydningen av digitalisering er utfallet forskjellig basert på hvem som
bruker begrepet, om det er private aktører, politikere eller teknologer. I vår studie har vi valgt
å benytte rammeverket som er utviklet av Unruh og Kiron (2017) for å kunne få bred
grunnforståelse av digitalisering.

Figur 1: “A Framework for understanding digitalization” (Oversatt fra Unruh og Kiron, 2017).

Rammeverket deler den digitale revolusjonen inn i tre nivåer, der digitisering er det første
nivået. Det handler om å konvertere noe fra analogt til digitalt. Det vil si å omgjøre analog
informasjon som f.eks. et papirskriv til at det er tilgjengelig digitalt. I vår studie når
kommuner benytter digitisering, så kan det være at informasjon om lokaler ligger på nettsiden
som et PDF dokument. Digitisering og digitalisering blir ofte forvekselet og brukt synonymt
om hverandre (Unruh og Kiron, 2017). Så la oss gå tilbake til spørsmålet vi stilte tidligere,
om hvorfor ikke flere digitaliserer når det sies å være så mange fordeler ved det. For her
kommer tvisten: Mange tror nettopp at de har gjort det, da de skryter og definerer sine
fornyelser som digitaliseringn når det de har gjort er å legge ut PDF dokumenter av
utleieobjekter på nettsiden sin. Skillet er at selve arbeidsprosessen for kommunen har ikke
endret seg for det. Det eneste som er endret er innbyggernes innsikt om hvilke lokaler som er
tilgjengelig for utleie. Og de som da venter i spenning på de revolusjonerende effektene som
er lovt å komme - blir skuffet.
Det vi ser er at digitalisering er mer enn bare en teknisk prosess. Det handler blant annet om å
gå vekk fra krevende manuelle oppgaver til mer automatiserte prosesser ved utnyttelse av
digital teknologi (Unruh og Kiron, 2017). Digitalisering er relatert til endringer i prosesser,
fremgangsmåte og forretningsmodell som kan påvirke mer radikalt. Et eksempel på det er
Bærum kommune som har digitalisert arbeidskontrakter ved hjelp av E-signeringsløsning der
all informasjon automatisk havner til hver part. HR-drift, leder og kandidat. Bærum
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kommune sparer en halv million i netto per år og 5 000 arbeidstimer som følge av manuelle
operasjoner forsvinner. (Digitaliseringsdirektoratet, 2019). Den siste fasen i dette
rammeverket er digital transformasjon som innebærer en endring i økonomi, institusjoner og
samfunn som skjer som et resultat av digitisering og digitalisering (Unruh og Kiron, 2017).
I denne studien vil vi fokusere på de to første nivåene som er digitisering og digitalisering.
Dette for å se hvor og hvordan kommuner kan effektivisere og redusere manuelt arbeid, samt
hvordan dette kan tilgjengeliggjøre utleie lokalene til innbyggerne.

Figur 2: “Teknologisk utvikling” (Oversatt fra Andersen og Sannes, 2018).

Figuren ovenfor viser hvordan teknologisk utvikling fører til nye verktøy og muligheter, som
igjen åpner for endringer i forretningspraksis, forretningsmodell og verdisystem (Andersen
og Sannes, 2018). Ved å utnytte disse kan organisasjoner operere med mer åpenhet og øke
effektiviteten (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & Teppola, 2017 s. 64).
Ifølge Unruh og Kiron (2017) gjelder dette også offentlig sektor. Digitalisering kan endre
rollen til offentlig forvaltning og øke verdiskaping og produktivitet i offentlig sektor ved å
endre dens forretningspraksis (Persson & Hoskin, 2019). Nettopp dette er interessant for vår
studie, hvordan vi kan endre forretningspraksis i form av automatisering av oppgaver og
innbyggerkontakt. Dette skal vi utdype mer i kommende underkapittel.
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2.1.1 Automatisering
Som nevnt over er digitalisering et bredt tema, der automatisering representerer én type
digitaliseringsprosess. Automatisering er viktig for researchen vår, fordi vi skal undersøke
hva vi kan gjøre for å tilgjengeliggjøre kommunale utleietjenester. Grunner som økt kundeog brukertilfredshet gjennom rask saksbehandling er en av bærebjelkene til hvorfor vi skal se
nærmere på dette temaet. Derfor er det viktig å forstå hva automatisering er, og undersøke
hvilke fordeler det gir, samt oppklare noen misoppfatninger som skremmer kommuner eller
andre potensielle brukere. Automatisering forbindes som oftest med effektivisering av
arbeidsprosesser. Det innebærer at en overlater arbeidet helt eller delvis til en maskin eller
teknikk (Berg et. al., 2019 s.10). Ulempen med å automatisere mindre oppgaver og kortere
prosesser gjennom tradisjonell IT, er at det kan være veldig kostbart, som trolig er den største
grunnen til at mange bruker lang tid på å oppnå en slik oppgradering, eller at de til slutt
velger å ikke gjøre noe. Det er i slike tilfeller robotisering ved hjelp av Robotisert
Prosessautomatisering (RPA) er særlig aktuelt. Begrepet robot blir ofte forbundet med en
menneskelignende maskin som utfører praktiske oppgaver, men i dette tilfellet er ikke RPA
en slik skremmende robot. En kan heller se på programvaren som virtuelle identer, eller som
en «digital medarbeider» (Digitaliseringsdirektoratet, 2019).
RPA forveksles ofte også med kunstig intelligens. Skillet er at RPA kun utfører oppgaver den
er programmert til å utføre, og tar ikke egne avgjørelser eller lærer av tidligere feil slik som
kunstig intelligens (Sæstad, Skori & Syverrud 2017, s. 3). Oppgavene må derfor være klart
definert og regelbaserte. En leieprosess består av en del rutinepregede oppgaver som for
eksempel når kommunen leier ut, må leietageren signere leievilkår. Dette gjøres ofte ved
manuell signering etterfulgt av arkivering. Mer om hvordan vi kan automatisere leieprosessen
og de rutinebaserte oppgavene kommer senere i oppgaven. Poenget er at det er de relativt
lave investeringskostnader og utgangspunktet at en ikke trenger erfaring fra koding, som gjør
at nettopp denne teknologien være meget lønnsom. Det gir mulighet for økt produktivitet og
frigitt tid, og i tillegg opplever mange høyere kunde- og brukertilfredshet gjennom rask
saksbehandling og mindre feil. Dessuten kan man oppnå effekter som økt tilfredshet blant
ansatte, grunnet mindre rutinepregede oppgaver (Digitaliseringsdirektoratet, 2019).
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2.1.2 Gevinster
Det neste som er vesentlig for vår problemstilling er å finne ut hvilke flere gevinster
digitalisering av kommunal utleietjeneste kan resultere i. Vi skal innom hva teorien sier om
de potensielle gevinstene ved digitalisering. På nasjonalt plan bidrar digitalisering til trinnvis
økonomisk vekst; land i den mest avanserte fasen av digitaliseringen oppnår 20 prosent mer i
økonomiske fordeler enn de som var i den innledende fasen. Digitalisering har en påvist
innvirkning på å redusere arbeidsledigheten, forbedre livskvaliteten og øke innbyggernes
tilgang til offentlige tjenester (Sabbagh, Friedrich, El-Darwiche & Singh, 2012).
Digitaliseringen lar myndighetene operere med større åpenhet og effektivitet (Parviainen et
al, 2017). Større åpenhet og effektivitet i offentlig sektor betyr i denne studiens kontekst at
innbyggerne har innsikt i hvilke lokaler, idrettsanlegg, utstyr ol. er tilgjengelig for utleie og at
kommunens ansatte er effektive i forvaltning av ressursene.
Forretningsmessig så er de potensielle gevinstene ved digitalisering høye. Allerede ved
digitisering av informasjonsintense prosesser, kan kostnadene kuttes med opptil 90 prosent og
behandlingstidene forbedres betraktelig. I tillegg kan bytte av papir og manuelle prosesser
med programvare gjøre det mulig for virksomheter å automatisk samle inn data som kan
utvinnes for bedre å forstå prosesser, kostnadsdrivere og årsaker til risiko (Parviainen et al,
2017).
I en studie fra 2016, utført av Deloitte har det blitt analysert hvilke oppgaver i offentlig sektor
som har størst gevinstpotensiale ved automatisering. Der delte de roller i offentlig sektor inn i
administrative oppgaver, interaktive roller og cognitive roller. Funnene som kom frem var at
automatisering av administrative oppgaver hadde størst gevinstpotensial, særlig de oppgavene
som er repetitive og prediktive (Frey & Osborn, 2016, s.16). Det trekkes frem oppgaver som
består av manuelt arbeid, som å ta imot mottaker data, med manuell plotting av booking
forespørsler. Det estimeres at offentlig sektor i England vil kunne oppnå en
kostnadsbesparelse på 17 milliarder innen 2030 ved å automatisere administrative oppgaver
(Frey & Osborn, 2016, s.16). Derfor er det av interesse å kunne se nærmere på kommunene
som allerede har automatisert utleie av lokaler, for å undersøke hvilke andre gevinster dette
kan resultere i. Dette går vi nærmere inn på i metode og resultatdelen. Før vi gå videre på
andre måter å oppleve gevinstrealisering, vil vi trekke frem at tross alt som har blitt nevnt
hittil, har digitalisering likevel ikke bare positive sider.
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2.1.3 Baksidene ved digitalisering
Malmedal, seniorrådgiver i NorSIS - Norsk senter for informasjonsdeling, er en av de som
har en litt mer kritisk tilnærming til digitaliseringen. For det vi ofte er mindre bevisst på er at
datakriminalitet koster det norske samfunnet svært mye (Malmedal, 2016). Ifølge
Næringslivets sikkerhetsråd i mørketallsundersøkelsen en del år tilbake, viser tallene at slik
kriminalitet kostet oss en kostnad tilsvarende 19 milliarder årlig. Heldigvis viser nyere
forskning at tallene er betydelig lavere i dag. De fleste bedrifter og organisasjoner har innført
rutiner og sikkerhetsprosesser for å hindre dette. Likevel følges ikke dette alltid opp noe som
resulterer til at det fremdeles skjer store økonomiske tap i norsk økonomi.
Mørketallsundersøkelsen fra 2018 viser at norske virksomheter har liten oversikt over
kostnader og tap som følge av brudd på sikkerhetshendelser. Blant de som har deltatt i
undersøkelsen, vises det at en slik kostnad utgjør nesten 30 millioner kroner i 2017
(Næringslivets Sikkerhetsråd, 2018). Konsekvensene for slike hendelser er mer enn bare
økonomiske. Dette kan også være at innbyggerne føler manglende trygghet og tillit, som gjør
at digitaliseringen kan få en uheldig samfunnsutvikling der nasjonen blir mindre villig til å
bruke de tekniske mulighetene. Opplevelser av at dataene til innbyggere utnyttes av
kriminelle til svindel og ID-tyverier gjør at folk vil unngå å bruke det, og skape en motstand i
digitalisering i offentlig sektor (Malmedal, 2016). I tillegg vil tap i form svekket omdømme,
mistede kontrakter, og andre immaterielle skader, gi en negativ effekt (Næringslivets
Sikkerhetsråd, 2018).
Til bunn og grunn, etter å ha sett igjennom bare et fåtall av ulempene ved digitalisering kan
en jo spørre seg selv, om risikoen er høy og smerten stor, hvorfor gjennomfører
virksomhetene likevel endringene? Og da er svaret ikke verre, enn at de kanskje ikke har noe
valg. Om de ikke gjør det selv, går kundene til konkurrentene (Tepfers & Haugli, 2020).
Malmedal påstår også tilslutt at regjeringen gjør rett i å satse på digitalisering, men at det
samtidig må huskes på å satse på å beskytte investeringene mot datakriminalitet og andre
digitale trusler (Malmedal, 2016).
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Som sagt er ikke alle bevisst på denne utfordringen, men har andre mer hverdagslige grunner
som hindrer at de gjennomfører digitalisering. Vi synes dette sitatet fra Innovasjon Norge
oppsummer det bra.

At gevinstene kan komme et annet sted enn de som bære kostnadene, er et klassisk eksempel.
Dette kan være en digitaliseringsprosess som bare gagner kunden. Dette er typisk ved
“digitisering” som vi snakket om tidligere. Den positive nyheten er at det finnes løsninger
som er fordelaktig for både de som bærer kostnadene, og de som er brukere eller kunder. Å
finne disse mulighetene skal vi forske på mer i oppgaven. Under diskusjon i 5.4.4 drøfter vi
videre flere av utfordringene som oppstår eller er til hinder for kommuner. Men nå skal vi
over på andre eksempler og metoder på hvordan private selskaper og offentlige tjenester har
opplevd gevinstrealisering av digitalisering. En av de metodene som har fått stor innvirkning
på en rekke businessmodeller det siste tiåret er delingsøkonomi.

2.2 Delingsøkonomi
Vi skal se nærmere på noen organisasjoner som har oppnådd gevinster ved å dele sine
ressurser med andre. Vi skal ikke bruke dette som metode, men bruke prinsipper av det
videre i forskningen. Delingsøkonomi er et begrep en kan assosiere med suksessfulle
etablerte tjenester som Airbnb, Nabobil, Uber eller Hygglo. Dette er private selskaper som
har utviklet plattformer som hjelper med å dele den ressursen en part har, og tilgjengeliggjør
denne ressursen til noen andre som kan ha behov for den. I et økonomisk perspektiv kan
deling defineres som “en distribusjon av det som er vårt til bruk for andre” eller motsatt “det
som er andres, til bruk for oss selv” (Belk 2007, s. 126).
Man skiller ofte mellom intern deling (sharing in) og ekstern deling (sharing out) (Belk,
2010, s. 725). Intern deling er deling av ulike ressurser internt i familien. Et eksempel på
dette vil være en familie som deler på en bil. Ekstern deling innebærer deling av ressurser
med andre utenfor familien. Et eksempel på dette kan en familie som deler deres gressklipper
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med naboen. Kommuner forvalter store mengder av ressurser som lokaler, idrettsanlegg og
arrangementsutstyr m.m. Disse benyttes hovedsakelig av ansatte i kommuner (intern deling).
Vi skal gjennom dette bachelorprosjektet undersøke hvilke effekter det har om kommuner går
mer mot retningen av ekstern deling til resten av innbyggerne slik at tjenestetilbudet utvides.
George-Patroklos (2019) har illustrert hvordan plattformen Airbnb tilgjengeliggjør for
ekstern deling av ressurser.

Figur 3. The Sharing Economy Model; use-case of Airbnb (George Patroklos, University of Patras, 2019).

Delingsøkonomien drives fremover av to motiver. Det første er de økonomiske fordelene det
vil bringe. For eksempel det å eie en bil koster penger. Det å betale for parkering når den står
stille, koster også penger. Men hvis den kan leies ut når den ellers hadde stått på parkeringen,
kan man både spare og tjene penger. Det er også slitasje som kommer i bilde, som enhver må
ta i betraktning for å se om det er økonomisk lønnsomt å dele sin gjenstand (Iversen & Hem,
2016, s. 52). Det andre motivet er de som gjerne vil dele det de har med andre av sosiale og
idealistiske grunner (Øgaard, 2015).
Tanken er at organisering av offentlige og private ressurser med lav bruksfrekvens kan
utnyttes bedre for å redusere anskaffelses- og driftskostnader, samt tilføre samfunnet et
bredere tjenestetilbud (Høgstmyr & Stulen, 2017, s. 2). Men det kan også skape en
overordnet utfordring som er at det offentlige kan risikere å utkonkurrere private
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tjenesteleverandører, avhengig av hvordan og hvilke ressurser som skal distribueres
(Regjeringen, 2018) .
Tatt dette i betraktning, så eksisterer det et stort potensiale for samfunnet i utnyttelse av
stillestående ressurser, som estimeres til å være på 42 mrd kroner innen 2025 (
Haavardsholm, Vennemo & Pedersen, 2016). Måten fenomenet reguleres på, påvirker
næringslivet på en slik måte at delings- og innovasjonskultur kan være delingsøkonomiens
største bidrag. Hinderet for denne verdiskapningen mellom offentlig og privat sektor, kan
være manglende kultur for samhandling og plattformsatsing som er synlig i offentlig sektors
mange isolerte tjenester (Høgstmyr & Stulen, 2017).
Et praktisk prosjekt som omfatter delingsøkonimi, er Mobilitetsprosjektet Smart City i
Halden kommune. Innovasjonsprosjektet handler om å tilgjengeliggjøre deres bil- og el
sykkel flåte som opprinnelig kun var tilgjengelig for deres ansatte, til å gjelde resten av
innbyggerne. Dette har de oppnådd ved at en rekke el-biler er reservert for kommuneansatte
mellom kl 8 og 16 fem dager i uken. I helger og på kveldene tilgjengeliggjør privatfirmaet
Moveabout de samme bilene til utleie for innbyggerne (Halden kommune, 2019). Halden
kommune vant i 2019, Klima Østfold prisen for klimasmart transport (Norderhaug, 2019).
Dette viser at også kommuner kan dra nytte av flere delingsøkonomi prinsipper.

2.3 Lean - Lønnsomhet som mål
Før vi går videre til metode, vil vi også stoppe innom Lean i offentlig sektor. Lean handler
om å effektivisere og redusere sløsing. Selvom om Lean startet som en revolusjonerende
produksjonsprosess har det de siste tiårene blitt en verdensomspennende metodikk, som også
har funnet sin vei inn i offentlig sektor. (Lean forum, 2020) For oss som undersøker hvordan
kommuner kan jobbe for å tilgjengeliggjøre utleietjenester, er dette et naturlig steg videre i
researchen. Lean og ordet lønnsomhet går som hånd i hanske, og en kan si at lønnsomhet er
et slags slagord for denne filosofien. I oppgaven vår skal vi nettopp ta for oss tema om

16

lønnsomhet i den retningen av hvordan vi kan få de offentlige utleieressursene til å bli mer
lønnsomme. Vi skal se på hvilke prosesser som er nødvendig i en utleieprosess og sile ut det
som er unødvendige bevegelser.
Lean handler om å systematisk gjennomgå hverdagens arbeidsprosesser for å avdekke hvor
og når problemer oppstår. Det handler også om å levere kundeverdi eller bruksverdi for
brukeren, ved å etablere flyt og visuell styring for å oppnå minimalt tap av ressurser (Wig,
2014). Siden oppgaven vår omhandler kommunale arbeidsprosesser har vi vært nysgjerrig på
hvorfor og hvordan denne metodikken benyttes i offentlig sektor for å gi de positive effektene
som er lovt.
Det finnes flere forskningsstudier som tar for seg effektene etter implementeringen av Lean i
offentlig sektor. Deriblant en svensk studie som bruker empirisk forskningsmateriale, som
viser at verdiflytkartlegging og avfallsreduksjon er sentrale elementer i kommuner og
offentlige etaters arbeid med Lean (Brännmark, 2012). Videre fortsetter det med at målene
for Lean arbeid, ser ut til å være iverksatt i stor grad med sikte på å øke produktiviteten, selv
om andre grunner også eksisterer, som behovet for kostnadsreduksjoner. Når det kommer til
resultater spesielt med kartleggingen av verdistrømmer, ser økt produktivitet ut til å være det
vanligste resultatet. Samtidig som arbeidet ofte fører til reduserte problemer og forstyrrelser
for ansatte (Brännmark, 2012). En annen undersøkelse bekrefter det samme resultatet, der
alle respondentene mener at implementering av Lean har hatt positiv eller svært positiv effekt
for ressursutnyttelsen i kommunen. (Med unntak av de kommunene som syntes
implementeringen er for ny til å vurderes) Tallene viser også at 69 % av kommunene
oppfatter fordeler med Lean for optimalisering av ressursutnyttelse (Schie, 2012).
Vi ønsker å se hvordan ressursutnyttelsen ved utleie kan optimaliseres ved å ta i bruk flere
Lean prinsipper, for å prøve å komme frem til gode løsninger på hvordan kommuner kan
tilgjengeliggjøre de kommunale utleietjenestene til innbyggerne. I problemstillingen stiller vi
også spørsmål om hva som er gevinstpotensialet for kommunene. Sentralt i Lean er skillet
mellom verdiskapende arbeid og sløsing (Wig, 2014). For å finne gevinstpotensiale krever
det at vi fjerner det som ikke gir verdi til innbyggeren. Her vil vi særlig belyse teorien til
sjefingeniør for Toyota, Taiichi Ohno - om syv typer muda, som er vanlig i en
produksjonsprosess. Det japanske ordet “muda” er et begrep for alt det som ikke skaper verdi
(Wig, 2014). På norsk oversettes ordet til sløsing, og kan gi gode pekepinner på områder som
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bør forbedres. Muda er ikke bare unødvendig sløsing, men kan bestå av nødvendige
aktiviteter også, slik som opplæring, dokumentasjon, pauser, toalettbesøk osv. (Wig, 2014).

2.3.1 De syv kategoriene for sløsing
Lean sine syv kategorier for sløsing er overproduksjon, venting, transport, overprossessering/,
lagring, unødvendige bevegelser og feilretting Wig, 2014 s. 56). Vi skal utdype noen av de
kategoriene som er særlig relevant for arbeidet vårt med å effektivisere utleieprosessen i
kommunen. Denne Lean metodikken har hjulpet oss å finne verktøy for å identifisere sløsing
ved verdiflytkartlegging.
-Overproduksjon
I vårt tilfelle kan overproduksjon være at kommuner har flere lokaler enn nødvendig, da
mange av de ikke brukes optimalt. Å da fortsette å bygge nye lokaler eller produsere nytt
utstyr er verken bærekraftig eller økonomisk og kan kategoriseres som en overproduksjon.
-Venting
Denne sløsingen refererer til dødtid der det er ingen verdiøkende aktivitet, enten hviletid for
maskiner eller mennesker. I vårt tilfelle kan denne sløsingen handle om lokaler og utstyr som
står ubrukt, eller venting på nødvendig informasjon av leietager.
-Transport
Her er det snakk om unødvendige fysiske forflytninger eller digital flytting av data. Et digitalt
eksempel på dette kan være unødvendig bruk og flytting av e-poster. Dette er noe som også i
aller høyeste grad appellerer til vårt prosjekt - ineffektiv e-post korrespondanse mellom
innbygger og utleier.
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-Unødvendige bevegelser
Denne sløsingen handler om hvordan de ansatte beveger seg under en prosess, typisk ved
manuelle prosesser innenfor produksjon og lager, men det kan også oppstå ved datastyrte
prosesser. Noen eksempler på denne type unødvendig bevegelse kan være rot, hyppige
avbrytelser, eller hvis en ansatt må klikke mye frem og tilbake mellom skjermbilder når en
skal legge inn informasjon. For å koble det opp mot vår oppgave kan fysisk sløsing også bety
unødvendig befaring av lokaler. Effektivisering av prosesser eliminerer denne type muda fra
unødvendige bevegelser. Senere i oppgaven skisserer vi alle stegene både kommune ansatt og
innbygger må gjennom ved manuell, digital og automatisk prosess. Her kan man identifisere
mange av de unødvendige bevegelsene og forsinkelsene i prosessen.
-Feilretting
Muda fra feilretting refererer til når arbeid må sendes tilbake for korreksjon. Kvalitetskontroll
og korreksjon kan selvsagt være svært nødvendig, men for å eliminere dette må vi først finne
årsaken som forårsaker feilene. Hvis vi unngår feil, unngåes muda fra defekter også. For vår
oppgave, kan denne defekten være feil i bookingen f.eks. dobbelbooking eller booking satt
opp til feil tid.
-Andre typer sløsing
Taiichi Ohno refererer også til andre former for sløsing som ikke passer i de syv mudakategoriene. Dette kan være sløsing av talent - ved personalressurser. Sløsing av ideer - når
ideer blir oversett eller ikke blir fulgt opp. Og sløsing av kapital - når ledelsen ikke investerer
i forbedringer som ville gitt bedriften økt lønnsomhet. (Olsen, 2019) Et treffende eksempel
for oss, er når det ikke blir investert i digitale løsninger eller forbedring av interne prosesser
som er tids og kostnadsbesparende for innbyggerne og ansatte.
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2.4 Oppsummering av bakgrunnslitteratur
Vi har nå diskutert en rekke bakgrunnsteorier vi mener er relevant for å bygge videre på i
forskningen vår. Vi har vært innom digitalisering, automatisering, delingsøkonomi og Lean.
Men hva betyr alt dette? Det henger tett sammen med problemstillingen vår
Hvordan tilgjengeliggjøre kommunale utleietjenester for innbyggerne og hva er
gevinstpotensialet for kommunene?
Det vi har hatt fokus på gjennom denne bakgrunnsteorien er å finne ut hva som kan gi
kommuner mindre tidkrevende utleieprosesser (f.eks. via prosesskartlegging fra Lean) slik at
innbyggerne kan få større bruksglede og tilgjengelighet (f.eks. via delingsøkonomi) av
eksisterende ressurser som kommunen eier eller forvalter. Men det vi kanskje har hatt mest
fokus på, er hvordan dette gjenspeiler seg ved å gi mange gevinster til kommunen. Dette er
både økonomiske gevinster men også faktorer som økt effektivitet, raskere behandlingstid,
fornøyde ansatte, flere brukere mm.
Under leting etter materiale til bakgrunnsteorien har vi sett hull i den eksisterende teorien da
vi ikke finner noen konkrete svar på det vi spør etter i problemstillingen. Men ved å
kombinere elementer fra de ulike teoriene kan vi senere i forskningen, benytte ulike metoder
for å kunne besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene våre.
Verdien i å finne svar på problemstillingen er at vi kan skape ringvirkninger i hvordan
forholdet mellom kommuner og innbyggere er i dag. Vi kan finne ut hva som skal til for å
finne gjensidig gevinster til kommunene og innbyggerne. Dét er grunnen til at vi trenger å
forske videre på dette.
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3. Metode
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I dette kapittelet skal vi presentere hvordan vi har gått frem metodisk, og vise hvordan valgte
metoder egner seg til å besvare oppgavens problemstilling. I vår oppgave vil vi for det meste
ha en kvalitativ tilnærming, forutenom et tilfelle der vi bruker et tradisjonelt spørreskjema,
som benyttes ved kvantitativ metode. Videre i dette kapittelet skal vi begrunne
forskningsdesignet og redegjøre for hvordan vi har innhentet datagrunnlag, forberedelser,
gjennomføring og etterarbeid.

3.1. Intervjuer
Vi bruker et kvalitativt design, da vi er ute etter individets opplevelse og faktorene som
påvirker opplevelsen (Jacobsen, 2015). Den kvalitative forskeren studerer mennesker ut ifra
handling, tanker og situasjonene de befinner seg i (Marshall & Rossman, 2011). I det
kvalitative forskningsdesignet, har vi casestudie og intervjuer som utgangspunkt. Vårt formål
er å forstå oss på prosessen og belyse erfaringer med data av typen hva, hvorfor og hvordan isteden for å ha et kvantitativt fokus på måling, eller “hvor mange” (Sander, 2019). For å få et
bredere situasjonsbilde av kommunal utleie endte vi opp med å intervjue i fire
klassifiseringer.
Vi bruker kvalitativ metode på intervjuene som omhandler følgende målgrupper:
-

Dybde intervjuer til casestudien - ansatte ved Fredrikstad og Halden kommune

-

Intervju med flere norske kommuner om deres utleie metoder

-

Brukerintervju med foreninger og idrettsklubber ved Halden kommune

Siste klassifisering som er intervju med innbyggere, faller under kvantitativ metode:
-

Innbyggerundersøkelse i form av spørreskjema

Det finnes flere metoder å samle inn kvalitativ data på, blant annet observasjon, etnografi,
ustrukturerte intervjuer, fokusgrupper eller kvalitativ innholdsanalyse (Grønmo, 2020).
Datainnsamlingen baseres på at intervjuobjektene uttrykker seg gjennom samtaler og
intervjuer eller på en skriftlig måte (Jacobsen, 2015). Vi har utført både skriftlig og muntlige
intervjuer. Grunnet Covid-19 situasjonen, ble det mer hensynsfullt å benytte skriftlige
intervjuer. Blant casestudiene derimot, rakk vi muntlige intervjuer før restriksjonene kom.
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3.1.1 Utvalgsstrategi
I denne delen skal vi gjøre rede for utvalgsstrategien vår, altså forklare hvordan og hvorfor vi
har valgt ut de intervjuobjektene vi har. Ved utvalget har vi tatt til betraktning formålet med
studien, tidsrammen og ressursene som er til rådighet. Under oppgaven har vi intervjuet ved
flere anledninger og har derfor delt opp utvalgsstrategien i underkategorier.
Utvalget av kommuner
Forskningen vår om kommunal utleie er et ganske spesifikt felt, der man ikke kan spørre
“hvem som helst.” For å sikre at informantene våre har den nødvendige kunnskapen om feltet
har vi måtte velge selektivt. Dette har foregått ved research på kommuners nettsider,
telefonsamtaler og mailer med ansatte for å finne riktige person med ansvarsområde for
utleie. Vi fikk svar fra seks kommuner. Dermed er dette utvalget av representanter vi har
funnet hensiktsmessig å intervjue: Leder for servicetorget ved Halden Kommune,
prosjektansvarlig virksomhet idrett ved Fredrikstad Kommune, avdelingsleder idrett ved
Moss Kommune, avdelingsleder Spydeberg innbyggertorg og bibliotek, Indre Østfold
kommune og rådgiver fra servicetorget avdeling innbyggerdialog ved Sarpsborg kommune.
Utvalget av innbyggere som leier fast
Siden Halden kommune er vår casestudy, var det viktig for oss å høre med idrettsklubber og
foreninger som har erfaring med å leie derfra. Ved kontakt med Halden idrettsråd plukket vi
ut fire ulike representanter som driver med hvert sitt felt. Grunnlaget for undersøkelsen er å få
en bredde på utfordringene og opplevelsene brukerne møter på. Derfor har vi i tillegg til
intervjuobjektene fra Halden Idrettsråd, plukket ut en gruppe foreninger som benytter digitalt
bookingsystem, for å få variasjon og dybde. Under denne perioden har det vært mange
foreninger som ikke har vært i drift, pga. Covid-19 situasjonen, som har gjort at ikke vi har
fått svar fra alle vi har spurt. Totalt fikk vi seks intervjuer i denne undersøkelsen.
Utvalget av tilfeldige innbyggere
Vi har ikke filtrert utvalget vårt her, da vi ønsker å få en mest mulig objektiv og generell
kartlegging av innbyggeres tilgang til offentlige ressurser. Vi ønsket svar fra mange
aldersgrupper, bosteder og ulike kjønn, og har derfor sendt ut undersøkelsen deretter. For å
øke svarandelen og bredden av kommuner ble vi kreative på delingsmetoder og etterhvert
delte undersøkelsen i forskjellige store grupper på facebook, samt. brukte Finn.no som
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plattform for å nå folk som ville hjelpe til med å svare.

3.1.2 Forberedelser og intervjuguide
Forberedelsene vi gjorde før alle intervjurunder var å internt avklare formålet med intervjuet.
Hensikten er både å få den som intervjues til å levere relevant informasjon, og lære noe nytt
eller bekrefte/avkrefte ting vi er usikkre på. I tillegg sørget vi for å ha nødvendig
kunnskapsoppbygging av temaene og gikk igjennom ulike fallgruver og påminnelser for
hvordan gjennomføre gode intervju. En viktig bestemmelse var hvilket format vi ønsket å ha
intervjuet i - muntlig eller skriftlig. Vi ønsket hovedsakelig at intervjuene skulle være ansikt
til ansikt så intervjueren ikke bare får informasjon gjennom det som blir sagt, men også
gjennom kroppsspråket til intervjuobjektet. I tillegg er det lett å oppklare misforståelser
underveis (Sundby, 2017). Men grunnet restriksjoner rundt Covid-19 ble det en blanding og
de fleste intervjuene endte opp ved å bli gjort over e-post eller telefonsamtale. Dette åpnet
derimot for at vi kunne intervjue flere utenom vår vanlig rekkevidde og få svar fra flere
kommuner enn den opprinnelige planen. Det neste på agendaen var å utvikle en
intervjuguide.
Vi valgte å ha en semistrukturert intervjuguide under de muntlige intervjuene. Intervjuguiden
gjorde det lettere for oss å orientere oss gjennom de ulike temaene, samt forslag til
oppfølgingsspørsmål. Intervjuguiden brukte vi kun som retningslinjer, og la opp til at vi
kunne ta friheter underveis, for at informantene også kunne være med å prege intervjuet. I
tillegg ville det bli enklere å sammenligne svarene i ettertid, ved å velge semistrukturert
intervju fremfor ustrukturert. Vi ønsket å få en naturlig reaksjon på svarene, og valgte derfor
å ikke sende intervjuobjektene spørsmålsguiden på forhånd. Vi valgte å i stedet sende en
beskrivende e-post om oppgaven vår og hovedhensikten med intervjuet. Ved e-post
intervjuene ble det mer formelle rammer der vi sendte intervjuobjektene fire like spørsmål.
3.1.3 Gjennomføring av intervju og transkribering
På de fysiske intervjuene har vi vært 2-3 tilstede på hvert intervju der en har skrevet notater
og en har vært hovedintervjuer som fulgte godt med på intervjuobjektet. Som oftest var
intervjuobjektene raske med å svare som gjorde at skribenten ble nødt til å skrive korte
stikkord. Under intervjuet hadde vi fokus på å stille åpne, narrative spørsmål og la intervjuer
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snakke mest. Alle dybdeintervjuene ble utført på intervjuobjektenes arbeidsted for at de
skulle befinne seg i en trygg og naturlig omgivelse (Askheim & Grenness, 2008, s. 121).
Vi benyttet opptak av intervjuene og har fulgt retningslinjene til Høgskolen i Østfold ved
lagring av sensitiv informasjon. Plattformen “tjenester for sensitiv data” oppfyller lovens
strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.
Lydopptakene gjorde det mulig for oss å dokumentere alt som ble sagt slik at vi fikk
fullstendig tekst. Etter endt intervju valgte vi å transkribere så raskt som mulig for å redusere
feil, og få med alle detaljer mens minnet er ferskt, og da datamateriale kan komme til nytte
ved senere analyse (Kvale & Brinkmann, 2015). Det var viktig for oss at intervjuet ikke ble
redusert til å kun gjelde det som ble tatt opp på lydopptak, da det er mye som kan bli
formidlet gjennom taushet, pausene mellom ordene og kroppsspråk ved visse spørsmål
(Kvale & Brinkmann, 2015). Etter at vi har fått transkribert intervjuene, slettet vi opptakene.
De ulike intervjumalene er lagt ved som vedlegg 1, 2 og 3.
3.1.4 Kvantitativ innbyggerundersøkelse
Innbyggerundersøkelsen er den eneste kvantitative undersøkelsen vi har gjort. Her har vi hatt
mer bruk for mengde, da vi har undersøkt hva innbyggere vet om kommunal utleie og hvor
mange som vet hva. Vi benyttet oss av google forms som vi synes er brukervennlig, og som
mange kjenner til fra før. Designet på undersøkelsen er en kombinasjon av prestrukturerte og
åpne spørsmål, det som kan kategoriseres som en semistrukturert undersøkelse (Johannessen,
Christoffersen & Tufte 2011, s. 278 og 279). Vi valgte relativt få spørsmål, 10 stk, slik at
respondentene ikke skulle falle av underveis. Vi unngikk også personlige spørsmål så ingen
skulle føle de ikke kunne svare på spørsmålene. Innbyggerundersøkelsen har fått 210 svar.

3.1.5 Dataanalyse
Et viktig element i analyse av kvalitativ data er koding av datamateriale (Grønmo, 2020).
Dette er for å finne viktig og relevant informasjon som bidrar til å besvare vår
problemstilling. Vi analyserte ved å markere avsnitt eller setninger med stikkord (koder), som
karakteriserer innholdet i hver del, og på den måten kunne vi sammenligne og avsløre
generelle mønstre i datamaterialet. For å få struktur og systematisere materialet så brukte vi
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en matrise. Dette var nødvendig for at vi kunne skape en god oversikt i vårt empiriske
materiale. Underveis i analyseprosessen valgte vi hvilke sitater som kunne være relevant.
Dataene kan også systematiseres i form av fortellinger også kalt narrativ analyse (Grønmo,
2020). Her gjorde vi en liten vri med å visualisere materialet til å kartlegge prosessen ved
utleie fra innbyggeren og kommunens perspektiv. Dette omtaler vi som tjenestereise.
3.1.6 Dokumentstudier
Vi valgte å ta med dokumentstudier i tillegg for å styrke allerede innhentet data fra
intervjuene. Dokumentstudier baserer seg på å bearbeide og tolke sekundærdata om et
bestemt tema eller en problemstilling. Dataene kan være artikler, rapporter, offentlige
dokumenter eller nettsider (Jacobsen, 2015). Denne metoden er for å støtte våre egne data og
dermed kan gi en bedre forståelse av det vi forsker på og samtidig som det bidrar til å styrke
oppgavens reliabilitet. Vi fikk tilsendt dokumenter som viser hvordan utleie prosessen foregår
i en av kommunene som var midt i en prosess hvor de jobbet med å anskaffe et
bookingsystem og dermed begynte å jobbe med en tjenestereise. Tjenestereisen fra
kommunen viser steg for steg hvordan utleien foregår fra både kommune og innbyggers
perspektiv. Dette vil kunne hjelpe oss å besvare det ene forskningsspørsmålet vårt som er
følgende, “hvordan foregår utleie hos kommuner”. Vi har i tillegg innhentet sekundærdata fra
leverandøren av bookingsystemet til Fredrikstad kommune. Hensikten med disse dataene var
å kunne sammenligne og beregne tidsbruk på utleie av lokaler og finne gjennomsnittstiden fra
booking blir utført av innbygger til det blir godkjent av en saksbehandler i kommunen. Og
ikke minst finne ut hvilke gevinster kommuner kan oppnå ved digitalisert utleie.

3.2 Casestudie av utvalgte kommuner
En casestudie er en studie av en eller flere caser over tid, hvor man samler inn detaljert og
mangfoldig mengde av data (Mehmetoglu, 2004). Mehmetoglus definisjon viser at casestudie
kan omhandle alt fra en person, en gruppe, en episode, en prosess, en kommune, et samfunn
eller hvilken som helst enhet av sosialt liv (Mehmetoglu, 2004). I vårt tilfelle ønsker vi å
studere utleieprosessen i to ulike kommuner, der en av de bruker en manuell prosess mens
den andre bruker en digital prosess. Hensikten ved å bruke casestudie er at vi skal få bedre
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innsikt og skape forståelse om området vi forsker på. Litt lenger ned i teksten vil vi
presentere de to casene våre, med hvilke funn og spørsmål som har blitt besvart.
Vi har brukt Halden Kommune som hoved casestudie, som har inkludert intervjuer,
observasjoner av servicetorget for å forstå den manuelle utleieprosessen samt.
dokumentinnhenting. Samme fremgangsmåte brukte vi på Fredrikstad Kommune, som er vår
delcase - da de er interessante for oppgaven ved at de er en kommune som utfører digital
utleie.

3.3 Benchmarking av kommuner
Benchmarking brukes til å sammenligne deg selv eller din case, med de aktørene som
defineres som de beste (Karlöf & Östblom, 1993). Dette kan dermed være nyttig for å
besvare underspørsmålet vårt “Hvordan foregår utleie hos kommuner - hvilke utfordringer,
behov og potensiale finnes her”. Dette skal vi finne ut av ved å sammenligne utleieprosessen
til nærliggende kommuner i Viken, eller tidligere kalt Østfold. Benchmarking assosieres ofte
med det private næringslivet, men vi har funnet ut at det også brukes i offentlig sektor. F.eks.
kan en gjennom SSB´s KOSTRA Kommune-Stat-Rapportering eller KS - kommunesektorens
organisasjon, finne gode data som kan brukes for å sammenligne ulike kommuner.
Benchmarking opererer på ulike former, men i vår oppgave vil det være hensiktsmessig å
bruke prosessbenchmarking. Målet er å finne de beste prosessene, lære av de, deretter bli
bedre selv.

3.4 Vår egen test av uleieprosessen
Vi startet med å intervjue ulike kommuner for å få et bredt bilde på hvordan utleie foregår på
flere steder. Men hvordan er opplevelsen for innbyggerne? Samstemmer svarene med
informasjonen kommunene selv gir ut? Hvor går grensen på hva en privatperson kan leie? Må
man være en forening for å få leid noe? Dette er spørsmålene vi startet med og benyttet som
utgangspunkt for å selv teste utleie opplevelsen av kommunene i Østfold. Det som sies å være
den beste måten er å finne ut av ting på, er å oppleve det selv.
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For å finne ut hvordan det er å leie fra kommunene i Østfold, har vi laget tre fiktive personer
og disse tre skal sende en forespørsel til fem kommuner. Forespørslene som blir sendt fra
våre fiktive personer, skal være identiske, slik at det blir mest mulig rettferdig. De starter
prosessen ved å henvende seg til servicetorget i enhver kommune. Siden vi i løpet av
bachelorperioden har vært i dialog med flere av de nevnte kommunene, ønsket vi ikke at vår
bakgrunn skulle påvirke deres svar. Dette er grunnen til at vi laget fiktive personer. Vi ønsket
også å dekke forskjellige behov og scenario for leie, og samtidig oppleve svarene som om vi
var ekte innbyggere.
3.4.1 Personas
For å lage realistiske fiktive personer, kan man benytte personas. Personas er en innsamling
av realistisk representativ informasjon som kan inkludere fiktive detaljer for å presisere en
mer nøyaktig karakterisering. Personsammensetningen kan være basert på imaginær
informasjon og eller demografiske, biologiske egenskaper under modellering. Personas har
som regel navn til virkelige mennesker og kan bli representert gjennom en figur eller et bilde
(Cooper og Reimann, 2003).
Personasene vi har laget, er til personer vi mener er realistiske potensielle leietagere som
kunne ha sendt slike forespørsler. Dette for å dekke scenario for å leie noe av kommunen for
et privat arrangement, som en bursdag. Deretter for et privat sport arrangement og til slutt en
forening som ønsker å leie et lokale for å holde på med andre aktiviteter enn sport. Her er en
forkortet versjon av personasene.
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Petter Gundersen
Hva Petter skal gjøre
Petter skal arrangere en bursdagsfest for hans far som
blir 50 år. De regner med at oppmøtet blir på 30
personer. De skal drikke, spise mat, danse og andre
gøyale ting.

Marte Pettersen
Hva trenger Marte lokale til?
Marte skal arrangere en håndballøkt med sine venner.
De ønsker ikke å forplikte seg, men får av og til en
trang til å være aktive. Vennegjengen liker ofte å
holde på med ulike sportsaktiviteter, men vet ikke
helt hva som er mulig å gjøre.

Spar-ess kort klubb
Hva trenger Spar-ess lokale til?
Spar-ess kort klubben er i en etableringsfase av
klubben og prøver å orientere seg hvor de kan ha
sammenkomster fremover. De tenker å leie noe fast
en til to ganger i uken. Det er viktig for dem å ha en
rimelig leie, da de ønsker å ha en lav pris for sine
medlemmer med mål om å tiltrekke mange personer.
Utfyllende personas kan ses i vedlegg 7 og utfallet fra deres forespørsler kommer i resultat.
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3.4.2 Storytelling
For å presentere funn fra våre personas om hvordan en brukeropplevelse er i forhold til
kommunene de befinner seg i, har vi benyttet oss av storytelling.
Det er en metodikk som hjelper til å lage fortellinger som fokuserer på brukerens perspektiv.
Dette er ofte benyttet av bedrifter når de skal få et bilde av hvordan brukeren opplever deres
tjeneste/produkt og kan enkelt formidle denne opplevelsen til andre ved å vise et par
bilder/prosesser. "Oppsummeringsvis kan vi altså si at bedrifter er interessert i historier
fordi de kan formidle informasjon og overføre verdier på en virkningsfull, overbevisende og
lettfattelig måte" (Mossberg & Johansen, 2008, s. 27).
Boken “The Service Innovation Handbook” forteller at metodikkens formål er å bidra til å
lage fortellinger som følger en tre-akt-struktur. Denne strukturen starter med utfordringen,
deretter komplikasjonen og til slutt løsningen (Kimbell, 2016).

3.5 Prosesskartlegging
Etter at vi har konsolidert all data fra intervjuene og sekundærdataen, har vi brukt
prosesskartlegging for å identifisere og eliminere flaskehalser i gjennomførelsen av en utleie.
Vi har valgt prosesskartlegging for å hjelpe kommunene til å bli mer effektive, ved å definere
og tydeliggjøre prosessene og forskjellen mellom de ulike fremgangsmåtene (Sander, 2019)
som f.eks. forskjellen mellom manuell, digital og automatisk behandling av forespørsler.
Prosesskartleggingen blir også brukt for vår egen del, som verktøy til å bedre kunne forstå
prosessen. Vi har brukt prinsipper som stammer fra Lean, men baserer prosesskartlegging
hovedsakelig på egen tolkning og friere måter å fremvise resultatene på.
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3.6 Kvalitet, reliabilitet og etikk
I følge Johannessen et al. (2011) er det fire kriterier som vurderer kvaliteten til en kvalitativ
studie; pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og bekreftbarhet. Dermed er en viktig del av
undersøkelsen å sikre dens validitet og reliabilitet, ved å se om undersøkelsen viser den
virkelige situasjonen og i hvor stor grad resultatene kan etterprøves (Sander, 2019).
Subjektivitet er en av faktorene som er med på å påvirke reliabiliteten i studiene. Dataene
som ble innhentet gjennom dybdeintervju kan gjennom intervjuobjektenes egne subjektive
erfaringer og refleksjoner påvirke resultater. Intervjuobjektet og vi som forskere vil til en viss
grad alltid vil ha en egen oppfatning og interesse for tematikken. Men etter beste evne har vi
forsøkt å være nøytrale til våre funn og som gruppe har gått igjennom funnene og endelig
resultat for å sikre at vi ikke trekker beslutninger som er misvisende.
Vi har også brukt mye tid for å sikre at vi har intervjuet personer som jobber med utleie og er
kvalifisert til å kunne svare oppriktig. Under intervjuer og andre tilnærminger har vi fulgt
etiske retningslinjer, og tatt hensyn til forskningsobjektene. Vi har ikke spurt noen av
intervjuobjektene personsensitive spørsmål, og har gitt valgmulighet for anonymitet.
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4. Resultat
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I denne delen skal vi ta for oss resultatene vi har kommet frem til ved ulike undersøkelser og
intervju. Under kan vi se hvordan inndelingen vil foregå, der vi får et raskt innblikk i det mest
sentrale funnene før vi deretter presenterer funnene i en mer detaljert gjennomgang. Enkelte
av funnene har indirekte kobling til problemstillingen og er nødvendig for å kunne besvare
problemstillingen.

4.1 Oppsummering av empirisk materiale
Ved å først svare på forskningsspørsmålene, utgjør det en felles grunnforståelse som til slutt
kan besvare problemstillingen. Derfor har vi strukturert funnene og det empiriske materialet i
følgende rekkefølge.

Funn 1 “En stor andel innbyggere vet ikke hva de kan leie fra kommunen”
Kap 4.2: Funn fra tilfeldige innbyggere fra flere kommuner
Tallene fra innbyggerundersøkelsen viser at veldig mange ikke vet hva som hva som kan
leies, og det er stor usikkerhet rundt hvem som kan leie. Av de få tilfellene der det blir gjort
utleie forekommer det utleie av selskapslokaler og idrettsanlegg hyppigst, og færre tilfeller av
utleie av skoleareal og arrangementsutstyr. Vi ser også at internett er hovedarenaen folk
oppsøker for å foreta en leie. Ca. 8/10 mener en digital fremgangsmåte ville gjort utleien
enklere.
Funn 2 “Idrettsforeningene vet hva som finnes, men opplever lav tilgjengelighet”
Kap 4.3: Funn fra innbyggere som leier fast
Faste leietagere vet naturligvis mer om hva en kan leie og ikke. Funnene viser at Excel
regneark, mail og telefoner er vanlig fremgangsmåter for utleie, som ikke er like populære.
Gjennomgående er mangel på oversikt/kalendersystem, og lite fleksibilitet. Behovene er en
bedre database som gir oversikt over alt, som viser når lokalene er ledig og mulighet for å
booke der og da. Andre opplever lav tilgjengelighet på lokalene og mangel på utstyr som blir
oppgitt på nettsidene.
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Funn 3 “Tre måter kommunal utleie foregår på”
Kap 4.8: Manuell vs digital vs helautomatisk utleie
Det finnes i hovedsak tre måter kommunal utleie foregår på. Den første er den tradisjonelle
måten utleie skjer på, det vi kaller for manuell utleieprosess. Der foregår prosessen via epost
og telefon. Den andre måten en digital utleieprosess, hvor store deler av prosessen er
digitalisert for både den som leier og den som behandler. Den siste er en helautomatisert
utleieprosess, der utleie kan gjøres uten å ha behandler involvert. Sammenligningen av
manuell, digital og automatisk utleieprosess viser at behandlingstid for kommuneansatte kan
bli redusert fra rundt 4 timer til null sekunder, og dødtid kan gå fra 14 til 0 dager ved
automatisk utleie.
Funn 4 “Utfordringer knyttet til tid og behov for selvbooking”
Kap 4.4 : Funn fra kommuner
Det mest sentrale som absolutt alle intervjuobjekter nevnte var utfordringer knyttet til tid.
Dette var ofte i form av, behandlingstid, unødvendig korrespondanse mellom leietager og
behandler, og manuelle nøkkelutleveringer. Samtlige uttalte det som en tidskrevende prosess.
Behovene for et fungerende system er blant annet selvbooking med digital kalender som viser
når leieobjektet er ledig, tilgangsstyring på bygg og dører, elektronisk signering av kontrakter
og betaling.
Funn 5 “Vår egen test av utleieprosessen”
Kap 4.7 : Testing av leieprosessen med tre fiktive personer
Det er store forskjeller på hva en kan leie i de ulike kommunene. Mye påvirker utfallet av
forespørselen, blant annet faktorer som hvem som behandler forespørselen, hva lokalet skal
brukes til, om det inneholder salg og servering av mat eller alkohol og ikke minst hvilken
dato du spør etter. Flere henvendelser viser at å forespørre en dato som ikke er tilgjengelig,
ofte stopper prosessen der uten at det kommer en anbefaling til annen ledig tid eller dato.
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Kommunale utleietjenester kan tilgjengeliggjøres gjennom digitalisering
Ved å digitalisere utleie kan kommuner få større kapasitet til å ta imot henvendelser, som gjør
at de kan utvide brukergruppen og tilgjengeliggjøre ressursene for flere innbyggere. F.eks.
når møterommene legges inn digitalt, og kan det leies av andre enn de ansatte, eller at
idrettshaller leies til flere enn bare foreninger. På den måten er et fungerende
behandlingssystem avgjørende for å kunne bedre utnytte potensialet av total leietid.
Gevinstpotensial i form av raskere behandlingstid og færre steg
Kommuner som har digitalisert utleie oppnår gevinster i form av raskere behandlingstid på
forespørsler. Ved å fjerne de stegene som ikke gir verdi til brukeren kan behandlingstid bli
redusert fra 4 timer til ingen eller et par sekunder for kommuneansatte ved automatisk
utleieprosess.
Redusert ressursbruk og økte inntekter
Bruk av digitale løsninger frigjør tid for kommuneansatte, og krever mindre ressursbruk,
faktisk over en hel stilling. En høyere bruksfrekvens av ressursene vil gi økt økonomisk
lønnsomhet i form av økt inntekt og besparelser på kostnader ved ansatte. Det vil også gi
immaterielle verdier som, mer tilfredse innbyggere, der flere faktorer som synliggjøring og
tilgjengelighet, brukervennlige prosesser, og kortere behandlingstid spiller inn.

4.2 Funn fra tilfeldige innbyggere fra flere kommuner
Fra innbyggerundersøkelsen har vi fått mer oversikt over hva innbyggere fra diverse
kommuner vet om hva slags utleie de kan finne fra det offentlige. Vi ville kartlegge hvor ofte
utleie av lokaler blir benyttet av “vanlige” innbyggere og hvor opplyst de er om tilbudene fra
sin hjemkommune. Gjennomføringen er også for å finne ut av hvor tilfreds brukere er med
løsningen i dag, og for å benytte muligheten til å få flere ideer og innspill av andre.
Som nevnt i avsnittet om Lean - er menneskene ofte en ressurs som blir glemt eller sløst bort
(Olsen, 2019).
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Denne undersøkelsen som omhandler innbyggere representerer svar fra 210 mennesker fra 56
forskjellige kommuner i Norge. Dermed er svarene representative med et bredt utvalg av
forskjellige utleieprosesser. Kommunene som er mest representert ved flest antall svar er
Fredrikstad Kommune ved 22 % av alle svar og Oslo Kommune ved 17 % fra alle svar. 118
respondenter fra undersøkelsen er i aldersgruppen 18-30 år, 64 stk. er i aldersgruppen 31-45
år mens 28 personer er i kategorien 46+.
Hele undersøkelsen er lagt til som vedlegg 4 med alle diagram og svar, men vi vil særlig
trekke frem noen sentrale funn og påstander.

Figur 4: Utleieandel av kommunale lokaler og utstyr. Tall fra innbyggerundersøkelsen.

Først om fremst er det et fåtall av de som har svart, som faktisk har leid noe fra kommunen.
Dette var ikke en overraskelse for oss, da en del av hypotesen vår var at flertallet “ikke vet”
hva som kan leies ut. Videre i undersøkelsen stilte vi ulike avkrysningsspørsmål i flere
kategorier for å finne ut av hvilke områder de visste mest og minst om.
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Undersøkelsen vår viser at arrangementsutstyr er den kategorien respondentene har minst
kunnskap om, da det sammenlagte tallet viser at uvitenhet og usikkerhet utgjør 77,6 % av
svarene. Vi definerte arrangementsutstyr som kommunale eiendeler som bord, stoler, benker,
gjerder, søppeldunker, drikkemaskiner ol. for å gi en felles forståelse av hva vi mener med
begrepet. Men dette var ikke den eneste kategorien respondentene var usikre på.
Usikkerheten var størst på om arrangementsutstyr leies ut, etterfulgt av skoleareal, deretter
idrettsanlegg og tilsutt selskapslokaler, som var den kategorien færrest var usikre på om leies
ut. Se figuren under.

%

Figur 5: Usikkerhet rundt utleieobjekter. Tall hentet fra innbyggerundersøkelsen

Derfor kan vi si at selskapslokaler, og idrettsanlegg kom best ut av denne undersøkelsen, som
de kategoriene flest kjenner til. På den måten er det naturlig å tenke at disse blir leid ut mest
eller blir mer omtalt og benyttet av innbyggerne enn de andre kategoriene. I undersøkelsen
fikk vi også bekreftet at det finnes ulike misoppfatninger som at en må være en “godkjent
bedrift eller organisasjon for å leie”. Dette er et reelt tilfelle for noen kommuner, men ble
også trodd om kommuner der dette ikke er gjeldene.
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Undersøkelsen viser også at 47,1 % intuitivt bruker internett for å undersøke, hvis de skal leie
noe. Det vil si nesten halvparten! Derfor er det viktig at informasjon om utleieproduktene er
oppgitt på internett. Hvis produktet brukeren leter etter ikke finnes på nett, er det naturlig at
brukeren tyr til andre løsninger enn det de opprinnelig var ute etter. Dette er en konsekvens
av å ikke vise tilgjengelighet av leieobjekt på nett. Dessuten svarer 27,1% at fremgangsmåten
dems for å leie noe ville vært å kontakte servicetorget. Og i mange tilfeller vil servicetorget
igjen henvise til en nettside. Dette var tilfellet i vår test av utleieprosessen via personas også, i
kap 4.7. Dermed er det i praksis en enda høyere prosentandel som bruker internett for å finne
info om booking. 12,9 % ville spurt noen de kjenner om tips.

Det er en veldig stor andel som ikke har leid før og ikke er egnet til å svare på spørsmålet.
Derfor har vi trukket fra de som har svart at de ”ikke har leid noe før”, slik at vi kun
fokuserer på svarene fra de 74 personene som uttaler seg om saken. På den måten kan vi si at
av de som svarte alternativet “det er ok som det er nå” og av de som svarte “kunne vært
digital”, har tilnærmet 78 % av de sagt seg enig i påstanden om at en digital fremgangsmåte
ville gjort utleien enklere, mens 22 % av de 74 personene sier den er ok som den er. Det vil si
at ca. 8/10 mener en digital fremgangsmåte ville gjort utleien enklere.
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4.3 Funn fra innbyggere som leier fast
I innbyggerundersøkelsen fikk vi mange svar fra folk som ikke leier. Så for å balansere og få
en bredere brukerundersøkelse har vi innsamlet innsikt fra informanter som representerer
ulike idrettslag og foreninger. Informantene sine roller var forskjellige, noe som bidro til at vi
kunne se det fra forskjellige perspektiv. Rollene representert er sekretær, mellomleder og
dagligleder.
4.3.1 Bookingprosessen
Informasjonen vi fikk fra idrettsrådet viser at vanlig metode for å booke idrettsanlegg eller
lokaler foregår ved at idrettsrådet sender ut excel regneark der lagene legger inn ønskede tider
for hele året og deretter returnerer excel arket til idrettsrådet. Dette gjelder kun treningstider.
Kamper som arrangeres settes opp av idrettskretsene. Hos selvstendige idrettsforeninger og
klubber blir utleie håndtert noe annerledes.

Et annet intervjuobjekt brukte samme fremgangsmåte inntil kommunen gikk over til en
digital tjeneste. Vedkommende forklarer overgangen mellom manuell til digital
bookingprosess som “mye enklere”. Da det gjør at en kan booke utenom kommunens
arbeidstider, få rask oversikt over ledig haller og tider og rask tilbakemelding på om
bookinger er “ok” eller ikke.
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4.3.2 Utfordringer
De gjentagende og viktigste utfordringene som nevnes er at det er lite fleksibilitet i bookinger
og dårlig hallkapasitet. En av informantene skriver dette gjennom et e-post intervju:

Her uttrykkes det mangel på oppdatert oversikt over hvilke lokaler som er ledig, særlig hvis
de skjer frafall og enkelte tider blir ledige. Det er sjeldent idrettslagene får den oversikten slik
at de eventuelt kan bytte eller legge til ekstra treningsdager. Andre opplever dobbeltbooking
som en utfordring, som igjen viser dårlig kalender oppdatering.

Det kommer også frem at intervjuobjektene viser misnøye med fremgangsmåten for
kommunikasjon som svært tungvint og ubeleilig.

Siste utfordring verdt å nevne er utstyr som blir oppgitt på kommunens nettside, som viser
seg å ikke være der. Selv ved digitale bookingsystem, er utstyret som trengs for
gjennomføring ofte manglende og ikke oppdatert som gjør at det uttrykkes som vanskelig å
bruke antall baner som er oppmerket.
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4.3.3 Behov
Behovene som kommer frem av informantene er å først og fremst vite når lokalene er ledig
og muligheter for å booke der og da. De ønsker et transparent system som tillater fleksibilitet.
Et annet behov er å kunne øke tildelte timer ytterligere. Behovet for bedre tilgjengelighet på
lokalene presiseres. Slik svarte noen av informantene når vi spurte hva de har behov for:

Innbyggerne opplever også at det er begrenset med hvilke anlegg som er tilgjengelige, derfor
oppleves det mye kamp om å få tid og plass på ønsket lokale.

4.4 Funn fra kommuner
Vi har sortert materiale vi fikk ut ifra intervjuene, i to ulike modeller, en for kommunenes
utfordringer og en annen modell for kommunenes behov i en ultimat løsning. Vi utdyper
noen av de største punktene og underbygger de med sitater fra intervjuer med kommunene.
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4.2.1 Utfordringer ved kommunal utleie

Figur 6: Utfordringer fra kommuners perspektiv. Basert på egne intervjuer.

Frigjøring av tid
Et vesentlig punkt for å frigjøre tid er å eliminere korrespondansen mellom søker og
behandler, som intervjuene våre viser foregår dette ofte via mail eller over telefon. Mye av
motivasjonen for å digitalisere eller automatisere prosessen er å bruke mindre ressurser. Dette
sier noen av kommunene om frigjøring av tid ved å bruke digital løsning:

Å ha en åpen kalender som viser når lokalet er opptatt og når det er ledig har vi funnet ut er
avgjørende for å frigjøre tid. Ved å løse det på denne måten gjør bruker/leietager mesteparten
av jobben. Dersom informasjon som finnes om tjenesten er mest mulig utfyllende, vil det
redusere behov for korrespondanse som spørsmål angående pris, rammebetingelser,
fastsetting av tid ol.
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Utfordringer i forbindelse med nøkkelutlevering.
Det kom tydelig frem at så og si alle kommunene hadde utfordringer med utleie der det
brukes manuelle nøkkelordninger. Vanligvis avhenger dette av at det er en vaktmester som
låser bygget, eller egen avtale der utleier må plukke opp nøkkel på avtalt sted. En av
hovedutfordringene med dette er forsinkelser.

Det finnes flere måter å gjøre dette på, som f.eks. via SMS koder. En av kommunene vi
intervjuet har et digitalt låssystem, men dette krever manuell administrasjon for å fylle inn
når dører skal åpnes og låses - og er en jobb som krever stor innsats fra administrasjonen. For
at det virkelig skal være tids og kostnadsbesparende trengs det helautomatiske låssystem som
er integrert i et bookingsystem som vet når og hvem som har tilgang til leieobjektet.

Switch of fault
Flere nevnte også utfordringer med feilbooking og hvordan kommunen ønsker å fjerne deres
ansvar i dette dilemmaet.

Et annet intervjuobjekt sammenlignet bookingen, med å bestille reise - og illustrerte hvordan
vi kan endre ansvaret om feilbooking ved at kunden er “bestiller.”
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4.2.2 Behov og ønskede funksjoner for kommunal utleie

Figur 7: Behov og etterspurte funksjoner fra kommuners perspektiv. Basert på egne intervjuer.

Ut ifra hva vi har hørt og opplevelser vi har tatt del i er det ingen tvil om at det er et stort
forbedringspotensiale for mange av utleieleverandørene. Noen viser i beste fall til middels
tilfredshet, der noen behov blir oppfylt mens andre ikke blir det. Behovene som ofte blir
glemt ligger hos brukerne. Her er det viktig å sette brukerne i fokus og lage løsninger som
både ganger bruker og behandler. Dette sier en av mange intervjuobjekter da vi snakket om
deres nåværende system.
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Åpne brukergruppen
Vi har fått vite at en av fordelene med digital eller automatisk behandling er at kommunen
kan få større kapasitet til å ta imot henvendelser, som gjør at de kan utvide brukergruppen og
tilgjengeliggjøre ressursene for flere innbyggere. F.eks. når møterommene legges inn digitalt,
og kan leies av andre enn de ansatte, eller når idrettshallen leies til flere enn bare foreninger.
Dermed er et fungerende behandlingssystem avgjørende for å kunne bedre utnytte potensialet
av total leietid. I et av intervjuene får vi vite mer om dette.

Bank ID som sikkerhet
Ved å bruke bank ID eller annen trygg identifisering øker dette graden av kvalitet og det gjør
at forpliktelsene til henvendelser blir mer seriøse. Dette gir også mulighet for å signere
avtalen over nett som forenkler og sparer inn mye tid. Ved flere tilfeller er det vanlig
prosedyre at bruker fysisk må møte opp på kontoret eller servicesenteret for å skrive under på
avtale. Med en digital booking kan man godkjenne vilkårene og betale direkte.

4.5 Funn fra sekundærdata bookingleverandør
Vi har innhentet en del datamateriale fra bookingsystemet til Fredrikstad kommune. Vi spurte
om å kunne få noen spesifikke data fra den perioden bookingsystemet ble implementert til
2019, men systemet arkiverte ikke så langt bak i tid og dermed fikk vi kun innhentet
datamateriale for perioden Januar-desember 2019. Innhentet datamateriale er basert på
spørsmål vi har etterspurt leverandøren av bookingsystemet, med godkjennelse fra
prosjektansvarlig for virksomhet idrett ved Fredrikstad Kommune.
Hensikten med disse datamaterialene er å kunne sammenligne og beregne tidsbruk på utleie
av lokaler og finne gjennomsnittstiden fra booking blir utført av innbygger (bruker) til
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godkjennelse fra behandler (saksbehandler i kommunen). Ved å gjøre det kunne vi finne ut
hvilke gevinster det er for innbyggerne og for kommunen. Datagrunnlaget vil også hjelpe
med å sammenligne manuell og digital/automatisert prosess.
4.5.1 Forvaltning av lokaler og objekter

Fredrikstad Kommune har totalt 81 lokaler og objekter tilgjengelig for leie gjennom booking
nettsiden. Der idrettslokaler utgjør 60 og kultur med en andel på 21 lokaler.

Fra perioden Januar-desember 2019 har idrettslokalene blitt leid ut totalt 3565 ganger fordelt
på 60 lokaler/objekter og kultur med 497 utleie fordelt på 21 lokaler/objekter. Leverandøren
av bookingsystemet presiserer at systemet sletter lagret data etter 365 dager.

Januar - Desember 2019

Lokaler & objekter

Antall tilgjengelig Antall ganger utleid

Gj.tid fra booking til godkjenning

Kultur

21

497

12 timer 55 min 29 sek

Idrett

60

3565

17 timer 4 min 59 sek

Figur 8: Materiale fra bookingleverandør.

Etter at brukeren har sendt forespørsel, så er neste steget at saksbehandler i virksomhet idrett
sjekker at ingen dager eller timer overlapper i systemet og deretter godkjennes det. Dette kan
i utgangspunktet bli unnagjort på sekunder. Men på grunn av at det er stengt i helgene hos
kommunen, så kan ikke saksbehandler godkjenne forespørsler før tidligst mandag morgen når
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de kommer tilbake på jobb. Dermed kan tallene være misvisende hvis en stor andel av
bookinger blir foretatt på fredag ettermiddag.

Etterprosessen innebærer å hente informasjonen fra innbyggeren som skal legges i
fakturagrunnlaget og deretter sende ut. I tillegg må alle nødvendige kontrakter som eksempel
aksept av vilkår innhentes være i orden.
4.5.2 Fordeling av tid

Vi har fått oversikt av tidsforbruket til flere lokaler i Fredrikstad. Her er det et eksempel på
hvordan tidsfordelingen er for gymsalen til en ungdomsskole.

Ungdomsskole - Gymsal
Tilgjengelig tid for utleie i ant. timer

Brukergruppe

Fordeling av tilgjengelig tid
2479

Timer

Trening - Under 19 år

371

Trening- Over 19 år

187

Arrangement - Under 19 år

100

Sesongtrening - Under 19 år

124

Sesongtrening - Over 19 år
Annet
Totalt brukt tid
Ledig tid

2
822
1606
873

Figur 9: Fordeling av tid. Statistikk fra bookingleverandør. Oversatt modell av bachelorgruppen

Figuren ovenfor viser at valgt lokale har en tilgjengelig utleie tid på 2479 timer i året, som er
hele diagrammet. Derav 1606 timer har blitt benyttet i 2019. Det benyttede tiden består av
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gratis leie, og betalt leieforhold. Det vil si at 873 timer har den stått ledig av den totale
tilgjengelig utleietiden, dette utgjør kategorien “ledig” i diagrammet.

4.5.3 Innbyggeren
Det neste spørsmålet som er relevant og viktig for å finne ut om bruksmønstret til
innbyggerne, er nemlig å vite når på døgnet det blir foretatt bookinger. Her ville vi finne ut
hvor lang tid det tar fra en innbygger logger seg inn i systemet, finner passende lokale og
tidspunkt, og deretter signerer digital kontrakt og fullfører bookingen, slik at det eneste som
gjenstår er at saksbehandleren i kommunen godkjenner forespørselen.

Figur 10: Klokkeslett for bookingforespørsler. Data fra bookingleverandør.

Det som er interessant her er å se er at brukerne har mer frihet til å foreta en booking når som
helst på døgnet, dermed en god spredning i tidspunkt på døgnet det bookes. Med det digitale
bookingsystemet, er det ikke noen begrensninger, i forhold til bookinger som foregår manuelt
der det må skje gjennom servicekontoret i kommunenes åpningstid.
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4.6 Funn & sekundærdata Indre Østfold kommune
Dette er data som er generert av Indre Østfold kommune gjennom en “Tjenestereise” som de
har jobbet med i forbindelse med en anskaffelsesprosess av bookingsystem. Her har de
kartlagt prosessen for å booke et lokale fra flere perspektiv som viser involveringen av
aktørene og deres rolle. Dette er relevant for oss, fordi vi også jobber med å kartlegge
tjenestereiser og ser etter en standard som representerer flere kommuner. Dette vil hjelpe oss
å besvare flere deler av problemstillingen, særlig forskningsspørsmål 2 om hvordan utleie
foregår i kommuner. Tjenestereisen vi fikk tilsendt inkluder hvilke steg innbyggere,
innbyggertorget, renhold og drift/tilsyn gjennomgår i tjenestereisen, i tillegg til hvilke
teknologier som er i bruk gjennom de stegene. Hvert steg har de inkludert kommentarer som
viser enten utfordringer eller behovet.

Figur 11: Tjenestereise fra Indre Østfold kommune. (Hentet fra: tilsendt e-post,19.03.2020)

4.6.1 Utfordring og behov
Til figuren ble det lagt på kommentarer fra Indre Østfold Kommune som påpeker
utfordringer og behov som oppstår i de ulike fasene av utleieprosessen. En utfordring er at de
stadig må etterspørre informasjon ved henvendelser.

I tillegg kan en legge tilrettelegge for måter å tvinge frem riktig informasjon. F.eks. via
skjemaer som ikke lar seg sende før essensiell informasjon som tidsrammen for leieforholdet,
e-post for fakturering og godkjenning av leievilkår er på plass, samt verifisering av
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informasjonen f.eks. gjennom BankID og ikke gjennom samtlige plattformer som de bruker
nå.

Sist men ikke minst uttrykkes det ønsker om lettere adgangskontroll.

I dag leveres nøkkelen av avdeling drift/tilsyn, der tilsynsvaktene fysisk må være tilstede.
Utfordringene og behovene vi fikk presentert fra Indre Østfold Kommune, samstemmer godt
med resten av infoen vi har innhentet fra de andre kommunene gjennom intervjuer. Dermed
påvirket dette også utfallet i hvordan vi kunne svare på forskningsspørsmålene og
problemstillingen.
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4.7 Testing av leieprosessen med tre fiktive personas
I denne delen har vi selv testet leieprosessen i 5 utvalgte kommuner gjennom bruk av tre
fiktive personas. Formålet med dette var å oppnå innsikt i hvordan leieprosessen foregår
gjennom innbyggernes perspektiv. Det som ble spurt var, hva kommunene har tilgjengelig av
utleielokaler og hvem kan leie. Vi hadde en viss kjennskap til disse kommunene og
prosedyrene deres fra før, dermed vil den mest nøytrale fremgangsmåten være å starte
prosessene ved å sende en forespørsel til servicetorget og spørre nøyaktig om det samme. For
å ikke vekke noen mistanke, har vi sendt forespørsel med en ukes mellomrom. Vi har totalt
15 historier som presenterer hvordan en leieprosess foregår for innbyggere, og vi valgte å
konsolidere de til tre historier.
4.7.1 Presentere historiene gjennom tre-akt-struktur
Kimbell (2016) forteller at man skal holde tre-akt-strukturen for å presentere/visualisere en
storytelling. Den skal starte med en utfordring, deretter komplikasjon og til slutt løsning. Vi
brukte samme oppbygning men endret løsning med resultat.
AKT 1: Utfordring
Hva kan en innbygger som skal ha fest, leie av en kommune?
Hva kan en innbygger som skal ha holde på med sportsaktiviteter, leie av kommunen de
befinner seg i?
Hva kan en organisasjon som spiller kort, leie av kommunen de befinner seg i?
I illustrasjonen under vises akt 1 som “Sender forespørsel”.
AKT 2: Komplikasjon
Hvordan finne ut hva som er tilgjengelig, og hvordan foregår denne booking prosessen?
I illustrasjonen under vises akt 2 fra “Svar fra” til “Neste steg”.
AKT 3: Resultat
Hva blir utfallet av enhver forespørsel.
I illustrasjonen under vises akt 3 som “Resultat”.
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Booking opplevelse for Petter

Sender forespørsel
“Hei. Jeg lurer på hva slags lokaler dere har tilgjengelig for utleie av hva slags priser dere opererer med. Vi planlegger å lage et
arrangement fullt av forskjellige aktiviteter, dermed gjør litt research på hva som finnes av muligheter.”

Svar fra
Fredrikstad
Kommune
“Hei og takk for din
henvendelse.
Du finner informasjon
om utleielokaler på disse
sidene:
https://www.fredrikstad.
kommune.no/tjenester/K
ulturogfritid/utleie/utleie
2/#___/view:list/mod:bo
ok

Halden
Kommune
“Halden kommune leier
ikke ut lokaler til
privatpersoner og
private arrangement. Vi
anbefaler deg å ta
kontakt med private
firma som leier ut
lokaler.”

Sarpsborg
Kommune
“Hei
Videresender oversikt fra
vår hjemmeside.
https://www.sarpsborg.c
om/kultur-ogfritid/utleie-av-lokaler/
“

Moss
Kommune

Råde
Kommune

“Hei. Vi vil gjerne hjelpe
deg, men det er litt
vanskelig å skjønne hva
slags lokale du søker etter.
Kan du ringe meg på tlf.
99407868”

“Hei.
Vi har til utleie
Rådehallen, Saltneshallen
og gymsalen ved Karlshus
skole.
Dette er linken til booking
systemet vi bruker som
ligger på nettsiden til Råde
kommune
http://fri.rade.kommune.no
/booking/”

Idrettsanlegg leies ikke til
private arrangement, men
noen lokaler gjør det.
Oppfordret til å ta kontakt
med private bedrifter som
leier ut til privatpersoner.

Gikk ikke å sende
forespørsel på deres
nettside, sendte forespørsel
via e post til
eiendomskontoret@rade.k
ommune.no .

Ikke godkjent.

Venter svar

Neste steg for Petter
Gikk til nettsiden og
sendte en booking
forespørsel til
”borgehallen møterom”
med tema på
arrangementet “Privat
fest”.

Ingen.

Fylt ut digitalt skjema
for å leie Lande bo en
helg.

Resultat
Godkjent forespørsel.

Avslag.

Avslag pga. helg.
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Booking opplevelse for Marte

Sender forespørsel
“Hei. Vi er en jentegruppe som ofte møtes for å ha noen aktiviteter sammen. Alt fra håndball, til sjakkspill. Det vi ser etter er et sted vi
kan møtes å gjøre diverse slike ting. Har dere noe lokale tilgjengelig for dette?”

Svar
Fredrikstad
Kommune
Hei.
Takk for din
henvendelse.
Da må det eventuelt
være å leie en gymsal
eller lignende.
Du kan se oversikt over
lokaler til leie her:
https://www.fredrikstad.
kommune.no/tjenester/k
ulturogfritid/utleie

Halden
Kommune
“Hei. Halden kommune
driver ikke med utleie av
lokaler. Prøv å snakk
med Halden
frivilligsentral. Men kom
gjerne på Domino og se
hva vi kan tilby der :)
Når vi åpner igjen da. “

Sarpsborg
Kommune
“Hei Marte. Akkurat nå,
slik tiden er, har vi ingen
lokaler/treningssteder
hvor dere kan treffes.
Senere, når det
normaliserer seg, finnes
det gymsaler og haller
dere kan spille håndball i.
Kom gjerne tilbake til oss
når det åpnes opp for det,
så kan vi se hva som
finnes av ledig plass de
dagene/tidene dere
ønsker.”

Moss
Kommune

Råde
Kommune

“Hei. Dere kan ta kontakt
med Arthur Olsen på epost:
arthur.olsen@moss.kom
mune.no eller tlf 930 85
578 for å undersøke
mulighetene for å benytte
lokaler på
allaktivitetshuset på
Skarmyra..
Dersom dere ønsker å
spille håndball i noen av
skolenes gymsaler, kan
dere sende inn en
henvendelse til meg.

“Hei Marte.
Råde kommune har
dessverre ingen slike
lokale tilgjengelig og det
leies heller ikke ut.”

Idrettsanlegg leies ikke
til private arrangement,
men noen lokaler gjør
det. Oppfordret til å ta
kontakt med private
bedrifter

Ingen

Godkjent, men kan ikke
testes ferdig pga. corona.

Avslag

Neste steg for Marte
Gikk til nettsiden og
sendte en booking
forespørsel til
“Ambjørnrød skole aktivitetssal “med
formål om håndball.

Ingen

Kan ikke testes ferdig.

Resultat
Godkjent forespørsel.

Avslag

Godkjent, men kan ikke
testes ferdig pga. corona.
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Booking opplevelse for Spar-Ess

Sender forespørsel
“Heisann. Spar-Ess kort klubben er en forening som er i etableringsfasen og vi ser etter et sted vi kan bruke til våre sammenkomster. Det
er viktig for oss å ha en rimelig og langsiktig leie, siden vi ønsker å ha en lav pris for våre medlemmer med mål om å tiltrekke mange
personer. Det ser ut som at et sted med kapasitet til ca 40 personer holder i første omgang. “

Svar
Fredrikstad
Kommune
“Hei. Det er slik at
kommunen har ikke
utleielokaler til privat
virksomhet.
Det betyr at dere bør gå
ut på det private
markedet for utleie at
deres sammenkomster.”

Halden
Kommune
“Hei. Halden kommune
har kun Folkets hus som
leies ut til lag og
foreninger.
For å booke ta kontakt
med Karine Engebretsen
på tlf 917 53 588.”

Sarpsborg
Kommune
“Hei. De utleielokalene vi
har kan du finne her
https://www.sarpsborg.co
m/kultur-og-fritid/utleieav-lokaler/ Pr. i dag er
våre utleielokaler stengt
grunnet korona. Vi vet
ikke pr. i dag når de
åpner.”

Moss
Kommune
Ikke noe svar.

Råde
Kommune
“Hei. Takk for deres
henvendelse.
Råde kommune har utleie
av haller og treningsrom.
Legger ved link til
bookingsystemet
http://fri.rade.kommune.n
o/booking/”

Neste steg for Spar-Ess
Ingen.

Kontaktet via telefon.
Fikk beskjed at det kan
leies på torsdager, må
signere avtaler tilsendt
på epost.

Prøvd å sende
forespørsel, men systemet
er stengt pga. corona
situasjonen.

Får ikke sendt forespørsel
da booking siden ikke er
tilgjengelig pga. corona
situasjonen.

Resultat
Avslag

Godkjent

Godkjent

Godkjent
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4.7.2 Sammenligning av kommunene fra vår testing

Denne tabellen sammenligner både prosessene og utfallene av forespørslene vi har sendt samt
hva som er tilgjengelig av informasjon av lokalene på nett.

Kommuner

1

2

3

4

5

Leier ut til private personer

✔

✖

✔

✔

✔

Leier ut til foreninger og lag

✖

✔

✔

✔

✔

Digital booking

✔

✖

✖

✖

✖

Helautomatisk booking

✖

✖

✖

✖

✖

✔

✖

✔

✔

✔

✔

✖

✖

✖

✖

Informasjon om leieobjektet på
nett
Bilder av leieobjektet på nett
Figur 12: Utfall av bookingforespørsler.

*Digital booking mener vi at du kan booke lokalet digitalt og kunne se når lokalet du har
tenkt å leie er ledig.
**Helautomatisk booking mener vi du kan booke digitalt, se når det er tilgjengelig og få alt
det du trenger for å ta i bruk lokalet uten å måtte være i dialog med utleier.
Resultatene fra denne researchen viser at Fredrikstad Kommune er mest tilgjengelig til
innbyggerne på nett. Men basert på svarene vi fikk, er de ikke like tilgjengelige til foreninger
og lag. Denne mulige misvisningen omtaler vi mer om i diskusjonskapittelet.
Halden har posisjonert seg med en smalere målgruppe og mindre tilgjengelighet på nett.
Sarpsborg, Moss og Råde stiller seg likt. Likevel ville det trengs mer data, f.eks over en.
lenger test periode med flere personas for å kunne fastslå denne konklusjonen.
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4.8 Manuell vs digital vs helautomatisk utleie
Gjennom forskningen vår har vi funnet mye informasjon om hvordan en utleie prosess
vanligvis foregår. Til sammen har dette utgjort diverse info som har gjort at vi har kunne
gjort en siste sammenligning av de ulike modellene for utleie. Dette besvarer både
underspørsmålet vårt om hvordan utleie foregår hos kommunen i dag, og representerer alle
kommuner, da de befinner seg i en av disse tre kategoriene. Vi har oppsummert stegene vi har
funnet for å illustrere hva en som oftest må gjennom for å foreta en utleie, både fra utleier og
leietager sitt perspektiv. Ved å lese dette kan en få et innblikk i både hvordan man kan
tilgjengeliggjøre lokaler, men også noe av gevinstpotensialet. Dette fordyper vi mer i
diskusjon/anbefalinger.
Leietager
Det er de som skal leie lokaler av kommunen. Det kan være foreninger, bedrifter, besøkende
eller innbyggerne i kommunen.
Utleier
Utleier er betegnelsen på avdelingen i kommunen som jobber med utleie. Avdelingene kan
være blant annet innbyggertorget, servicetorget eller avdeling eiendom. Avdeling eller
betegnelsen er forskjellige basert på hvilken kommune det gjelder.
Tre utleier typer
Fra vår forskning har vi konkludert med at det finnes i hovedsak tre måter å gjøre en utleie
på. Den første er den tradisjonelle måten å utleie og leie på, som vi kaller for manuell utleie
prosess. Den andre en digital utleie prosess, hvor store deler av prosessen er digitalisert. Den
siste er helautomatisert utleie prosess, hvorav vi ser på hvordan en utleie kan gjøres uten å ha
mennesker involvert. Vi skal gå litt dypere på hver av disse videre.
Tidsberegning
Det er vanskelig å måle gjennomsnittlig tid det tar å leie et lokale, da det er mange variable
parametere. For å nevne noen eksempler. Eks 1. En person som ønsker å sammenligne sine
muligheter med flere, kommer til å bruke langt mer tid enn en som f.eks. jobber på bygget,
eller kjenner til det fra før og bare tar det. Eks 2. Å finne noe varier veldig fra en som leier fra
kommunen de har oppvokst i, kontra en annen som nylig har tilflyttet. Eks 3. Om man trenger
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visning eller ikke. Eks 4. Hvilket tidspunkt man ønsker å leie, samt hvilket tidspunkt i løpet
døgnet man sender henvendelsen.
Derfor har vi brukt våre 15 forespørsler, og tilgjengelig data som grunnlaget for beregningen.
Vi skiller også med to typer tidsbruk, som er arbeidstid og dødtid.
Arbeidstid - Hvor mye tid må legges ned, for å få leid det man ønsker.
Dødtid - Hvor mye tid som man må vente for å kunne ta neste steg.
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4.8.1 Manuelle utleie prosesser
En manuell prosess er en manuell måte å forvalte deres lokaler på. Man utnytter ikke
mulighetene digitalisering har gitt og gjør ting på samme måte som det ble gjort på før. Selv
om man før måtte sende et brev eller fylle ut et skjema fysisk på lokalet til forvalteren, så har
dette bare blitt gjort om til e-post, så ser vi fortsatt på dette som en og manuell prosess da
mennesker må fortsatt lese henvendelsen i e-posten og ta videre handlinger derfra. Under har
vi illustrert hvordan en manuell leieprosess er for en leietager.

Figur 13: Manuell utleieprosess fra leietagers perspektiv.

Her har vi illustrert hvordan en manuell leieprosess er for en utleier.

Figur 14: Manuell utleieprosess fra utleiers perspektiv.

I vedlegg 8 kan man se mer utdypende informasjon om hvert enkelt steg.
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4.8.2 Digital utleie prosess
I denne prosessen foretas en utleie digitalt. Det starter ofte på en nettside som viser
informasjon om lokalet du ønsker å leie og via et bookingsystem viser tilgjengelighet og
brukeren kan velge datoen for å leie. Denne prosessen eliminerer nødvendighet for manuell
behandling eller reduserer arbeidet til å kun godkjenne/avslå en forespørsel. Figuren under
illustrer hvordan en digital leie prosess for leietager er.

Figur 15: Digital utleieprosess fra leietagers perspektiv.

Denne figuren illustrer hvordan en digital utleie prosesser for utleier.

Figur 16: Digital utleieprosess fra utleiers perspektiv.

I vedlegg 8 kan man se mer utdypende informasjon om hvert enkelt steg.
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4.8.3 Helautomatisk utleie prosess
Denne prosessen er den som ikke krever å følge manuelle daglige rutiner for å fungere. Her
vil en bruker kunne booke på samme måte som nevnt over, men tar steget videre og
eliminerer behovet for manuell behandling ytterligere. Det betyr at når utleier har gjort
jobben med å gi all nødvendig informasjon, har et digitalt låssystem som fungerer med et
bookingsystem, og at leietager tar et før og etter bilde, så vil leietager gjøre all jobb. Se
stegene for en leietager i en automatisk leie prosess.

Figur 17: Helautomatisk utleieprosess fra leietager perspektiv.

Stegene under viser hva en utleier må gjøre i en automatisk utleie prosess.

Figur 18: Helautomatisk utleieprosess fra utleiers perspektiv.

Se vedlegg 8 for forklaring til alle stegene
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5. Diskusjon
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5. Diskusjon
Hensikten med denne diskusjonen er å kunne presentere og diskutere funnene og
fremgangsmåten vi har brukt i denne oppgaven. Vi skal gjøre rede for om resultatene
underbygger problemstillingen og hva som er utfallet av oppgaven. Vi skal gå igjennom
styrker, svakheter og begrensninger i gjennomførelsen og ved dataene vi har funnet. Samtidig
vil vi fremme egne meninger, forbedringsforslag og øvrige refleksjoner. Vi skal diskutere
forholdet til hvordan problemer forståes og årsakssammenhengen.

5.1 Resultatmål
Vårt resultatmål til denne studien er at rapporten viser fordelene ved automatisering av utleie,
samt inspirerer og hjelper kommuner til å bli bevisst på bedre utnyttelse av sine ressurser.
Vi ønsker at effekten av oppgaven vår skal kunne bidra til bedre ressursutnyttelse av lokaler i
de ulike kommunene. Slik at en konsekvens av arbeidet vårt blir økt synlighet av
fellesskapets ressurser for å gi et bredere utleietilbud til innbyggerne. Vi håper derfor på
påvirkningskraft og oppmuntring til å utvide målgruppen for hvem som kan leie, eller i det
minste minne om nødvendigheten av at det gjerne trengs en oppklaring/tydeliggjøring av
hvem som kan leie hva. På den måten håper vi innholdet i rapporten har overføringsverdi til
flere kommuner, enn kun Halden Kommune, som er vår oppdragsgiver.

5.2 Hvilke gevinster har vi funnet?
5.2.1 Gevinstpotensialet ved digitalisering
Innledningsvis nevnte vi fordelene med digitalisering og hvordan det kunne bidra til bedre
tjenester for innbyggerne, samt mer effektiv ressursbruk som i vår oppgave er bedre
utnyttelse av lokaler. En av gevinstene ved digitalisering var at det kunne føre til frigjøring av
tid og ressurser for ansatte (Berg et. al., 2019 s. 4). Dette reflekteres gjennom våre resultater.
Det vi ser er at bruk av digitale løsninger frigjør tid for kommuneansatte, og krever mindre
ressursbruk, faktisk over en hel stilling. Gjennom intervjuene kom det frem at behandlingstid
for utleie varierer veldig, men at kortest behandlingstid forekommer ved automatiske
prosesser. Dette henger igjen sammen med kostnadsbesparelser i form av ansatte, og en
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effekt kan da være at kommuner ender opp med lavere kostnader på ansatte og kortere
behandlingstid.

5.2.2 Flere tilgjengelige ressurser til utleie
Under research på kommunene ble det lagt merke til at kommuner med digitale systemer ofte
hadde flere ressurser til utleie enn kommuner som bruker manuell prosess. Altså der det
brukes manuelle systemer er det f.eks. begrensinger på at privatpersoner ikke kan leie hos de.
Basert på resultatet tyder det på at når man tilgjengeliggjør ressursene gjennom digitale
løsninger, så har man større kapasitet/tid til å ta imot mange forespørsler kontra kommuner
med manuelle prosesser som har lite tid og kapasitet til å ta imot så mange henvendelser.
Ofte når en forespørsel blir sendt til kommunen i dag, og det viser seg at forespurt tid ikke er
tilgjengelig, blir forespørselen avslått. Det virker som at kommunen ikke har kapasitet til å gi
videre anbefalinger eller forslag til den som spør. For eksempel i privat sektor, når en ønsker
å leie en bil på tirsdag fra kl 16.00 til 20.00 og denne bilen ikke er tilgjengelig, blir man spurt
om man vil leie bilen i et annet nærliggende tidspunkt eller en tilsvarende bil. Det kan også
være fordi privat sektor er mer fokusert på å få kunder, kontra en kommune som ikke har
dette fokuset.

5.2.3 Bli bevisst på utfordringene og behov
Det mest sentrale som var gjennomgående i datamaterialet vårt var utfordringer knyttet til tid,
ofte i form av behandlingstid, unødvendig korrespondanse mellom leietager og behandler, og
manuelle nøkkelutleveringer. Når vi utførte benchmarking ved å sammenligne prosessene i
en manuell og en digital kommune, så vi tydelig at automatisering av utleie endret
produktiviteten og forretningspraksisen i form av hvordan innbyggerkontakten foregikk.
Dette kunne vi se at både innbyggerne og kommunene høstet gevinster av. Så tilbake til
spørsmålet vi stilte i bakgrunnslitteratur, når vi ser så mange gevinster, hvorfor er ikke alle
mer digitaliserte da? Kan det hende at de ikke er bevisste på sine utfordringer?
Det sies at det første steget for å fikse en utfordring, er å bli bevisst på at det eksisterer en
utfordring. Dermed det første vi ville gjøre for å angripe utfordringen å finne ut mer om den.
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Derfor har vi over en lengre periode samlet inn data for å forstå både brukerne og
kommunene. Ved å selv sette oss inn i å være bruker har vi ikke bare forstått utfordringen,
men skapt egne erfaringer også. I tillegg har vi gjort intervjuer der vi fått ta del i andres
utfordringer. For å virkelig få disse utfordringene under huden har vi fått et godt innblikk i
mange av de forskjellige kommunenes system og deres fremgangsmåter når det gjelder utleie.
Mye av hensikten med vår forskning har vært å bevisstgjøre alle disse behovene som vi har
funnet gjennom å lære hva andre opplever som utfordringer. Vi tror at det å sette ord på
behovene er en avgjørende del for å lykkes med utleie. Først da kan kommunene posisjonere
seg proaktivt å investere i et bedre system når de selv er bevisst på hva de trenger og ønsker
seg inn i et nytt system.

5.3 Refleksjon
5.3.1 Risikere å utkonkurrere næringslivet
En overordnet utfordring med å tilgjengeliggjøre flere ressurser, er at det offentlige kan
risikere å utkonkurrere private tjenesteleverandører, avhengig av hvordan og hvilke ressurser
som skal distribueres. Offentlig sektor skal bidra til vekst i næringslivet, dermed kan det
oppstå et problem hvis kommunene leier ut utstyr eller selskapslokaler til private formål.
Dette henger sammen med oppgaven vår, da dette kan være en av grunnene til at kommuner
er forsiktige med å tilgjengeliggjøre ressursene sine til innbyggere. La oss si at kommunene
tilgjengeliggjør ressursene til lavere priser og med større utvalg. Det som kan skje da er at
den private næringen mister omsetning og risikerer å bli utkonkurrert. For i prinsippet
snakker vi om en offentlig aktør som aldri går konkurs fordi aktøren har et stort fortrinn. Det
er nemlig skatteinntekter. Dermed for at det skal være rettferdig må konkurransen skje på like
vilkår slik at rammebetingelsene for kommuner og private tjenesteleverandører er nøytrale
(Nærings- og fiskeridepartementet, 2018). Så når det er sagt, hvordan løser kommunene det
da? Enkelte kommuner løser dette med restriksjoner på hvem som kan leie ut ressursene
deres, for eks: foreninger, frivillige organisasjoner og idrettslag, altså ikke kommersielle og
private aktører. Det fører til at de ikke konkurrerer med private aktørene på lik linje. Selv om
det høres lovende ut, så fører disse restriksjonene kun til at ressursene er tilgjengelig til en
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hvis grad, men er det da riktig at hundrevis av kommunale lokaler, møterom og kontorplasser
blir ikke utnyttet til det fulle bare for å ikke utkonkurrere noen få private bedrifter?

5.3.2 Et etisk dilemma med kommuner
Er det etisk riktig at kommunale lokaler står utilgjengelig eller ubrukt når innbyggerne er med
på å finansiere dette ved å betale skatt? Uten å legge oss for mye inn i politikken, tenker vi at
det er naturlig at disse eiendelene burde komme fellesskapet til gode. Av spesielle grunner er
det selvsagt visse deler av ressursene som ikke kan bli tilgjengeliggjort, f.eks. møterom,
kontor eller eiendommer der det oppbevares sensitive persondata og dokumenter. Men hva
med alle de ressursene som ikke har sensitiv data og dokumenter?
For å sette dette litt i perspektiv, så er det ikke uvanlig at kommuner har så mye som 100
anlegg, mens det kanskje bare finnes 10 private. Skal 100 anlegg redusere sitt potensiale med
si 30% for at de 10 private anleggene muligens kan miste omsetning som følge av mer
tilgjengeliggjøring av de offentlig byggene? Da er det snakk om at 30 offentlige lokaler bare
blir stående og hvile for at de 10 private anleggene skal få optimal omsetning, fordi det finnes
en risiko for at de private bedriftene kan gå konkurs. Sannheten er at konsekvensene av denne
skjevfordelingen også går ut over innbyggerne. Den går ut over frivillige organisasjoner, som
ikke får gjennomføre aktivitetene sine fordi det ikke tilbys nok lokaler i takt med
populasjonsveksten. Den går utover den uorganiserte idretten og aktivitetene som er ment å
stå som tilbud til innbyggere. Så å finne en god fungerende løsning på dette, burde bli en
større prioritet. I kapittel 6.1.5 kommer vi med nærmere retningslinjer for å ikke utkonkurrere
det private markedet, som potensielt kan være med å løse dette.

5.3.3 Tidsberegning for utleieprosess
Under sammenligningen av manuell, digital og automatisk utleieprosess kom vi med noen
estimat til gjennomsnittlig tidsbruk. Vi vil påpeke at for å få et helt nøyaktig tall måtte det
testes mer og innhente ytterligere datamateriale. Dermed er ikke tidsbruk resultatet helt
nøyaktig. Det er veldig mange ulike forhold og scenarioer som spiller inn. F.eks. om
personen som leier har leid før, kjenner godt til kommunen og lokalene der eller om utleier er
helt ny på området. Andre ting som spiller inn kan være alder og digital kompetanse. Vi har
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heller ikke tatt i betraktning tiden det tar for utleier å fotografere og legge ut bilder av lokale,
grunnet samme årsak om mange variabler og at dette kan defineres som en engangshendelse.
Dermed er det generelt veldig vanskelig å finne nøyaktige tall på dette. Denne svakheten i
forskningen vår er vi bevisst på. Vi synes likevel informasjonen er representativ og kan
brukes som generelle pekepinner.

5.3.4 Uvitenhet i innbyggerundersøkelsen
En gjenganger fra nesten alle spørsmålene er at mange «ikke vet». De vet verken hva de kan
leie, eller hvem som kan leie. Dette tyder på at fremgangsmåten for hvordan en skal gå frem
for å leie, samt hva som er tilgjengelig, ikke kommer klart nok frem. Vi tenker at en naturlig
årsak til dette er at få kommuner har informasjonsdeling om utleie som en prioritet da vi ser
denne type utleie ofte er en oversett ressurs. Uten at utleieressursene tydelig blir oppgitt er det
ikke rart at uvitenhet er tilfellet.
Som vi så i undersøkelsen vår tidligere, så har hele 75,2 % av personene som har svart at de
aldri har leid noe fra kommunen, og kan dermed ikke si så mye om prosessen. Men det
tallene forteller oss, er at mange ikke leier. Det hadde vært interessant å finne ut hvorfor de
ikke har leid noe, f.eks. om grunnen er at de ikke har behov etc. Denne vinklingen kom vi
først på i ettertid. En metode vi kunne brukt var å sammenligne om intervjuobjektene har leid
noe annet kommersielt for å se kontrastene eller om respondentene aldri har hatt noe behov
for å leie noe i det hele tatt. På den andre siden kan dette også fortelle oss at kulturen for å
leie kommunalt er lav. Noe av hensikten med denne oppgaven er å se på hva som skjer hvis
kommunene velger en digital forretningsmodell, og om dette tilrettelegger for at flere
privatpersoner skal kunne leie. Med andre ord, vi ser at en digital forretningsmodell gir
fordeler fordi det gjør at flere kan leie, og øker kapasiteten, dermed også potensialet for mer
leietid. Utfallet blir at ressursene blir mer tilgjengelig for innbyggerne. Dette bekreftes av
teorien vi har funnet, og undersøkelsene vi har gjort gjennom oppgaven.
Vi merket også at en generell utfordring ved å stille en stor gruppe spørsmål om et spesifikt
tema, er at mange ikke er kompetente eller har erfaring nok til å svare på spørsmålene.
Dermed kan man raskt få flere “det er greit” holdninger, uten at de egentlig vet hva de svarer
på eller hvordan systemet er. Dette mistenker vi har skjedd under deler av spørsmålene våre
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som gjør at hvis vi skulle ha utvidet undersøkelsen vår, ville vi også ha sendt undersøkelsen
til en mer målrettet gruppe. Dette temaet bringer oss til overskriften under.

5.3.5 Utfordringer uten å vite det
Her kommer jo spørsmålet, hvis ikke folk vet at det er en utfordring - er det egentlig en
utfordring da? Vårt svar til dette er ja. Her vil vi bruke det berømte “raskere hest”
eksempelet, som har blitt meget kjent i innovasjonskulturen. Det sies at Henry Ford har sagt
dette:

Eksempelet refererer til Henry Fords utvikling av biler, på en tid da hest var det vanligste
alternativet. Dette viser oss at brukerne ikke alltid selv vet hva de virkelig ønsker seg. Det
handler om å kunne lese hva de underliggende behovene er. Slik kan vi også tolke noen av
resultatene våre, både med kommuner og innbyggere. Hvis vi for eksempel ser på et funn fra
innbyggerundersøkelsen, kan vi finne et litt overraskende mønster. Fra modellen under kan vi
se at 15,2 % svarte at de opplevde utleieprosessen “enkel”.

Figur 19: Opplevelse av utleieprosess. Hentet fra innbyggerundersøkelsen.

Det vil si at av de få som faktisk har leid tidligere, svarer over halvparten at prosessen
oppleves som “enkel”. Dette reflekterer ikke de inntrykket vi har fått fra andre samtaler med
innbyggere. Kanskje det var formuleringen av spørsmålet som kunne blitt gjort annerledes,

67

eller kanskje mange av de rett og slett er tilfreds. Noen av svarene kan jo være av innbyggere
som har brukt digitale eller automatiske prosesser, som kan ha gjort til tilfreds. Her kunne det
vært en god ide å sammenligne deres opplevelse med utleieprosessen kontra deres opplevelse
med en annen eksisterende prosess. F.eks. “Hvordan opplever du utleieprosessen kontra en
booking via “AirBnB”? Da kunne vi muligens fått mer konkrete svar. Samtidig kunne vi ikke
forme spørsmålene helt som vi ville, da vi måtte balansere spørsmålene slik at vi ikke skulle
legge føringer for hva svarene skulle bli. En annen svakhet ved en slik spørreundersøkelse er
at den ofte starter med å bli sendt rundt til bekjente. Dette prøvde vi å unngå og fikk derfor
spredt undersøkelsen ganske bredt, for å få et realistisk og upartisk bilde.

5.3.6 Menneske som variabel

Vi fant også en del misoppfatninger om hvem som kan leie hva. En grunn til dette kan være
at informasjonen en får avhenger av hvem man spør eller hvor man leser. Med manuelle
system er det vanskelig å vite hva som er standarden. Det vil si at resultatet på om du får leie
eller ikke, er en variabel med ulikt utfall avhengig av hvem som svarer på forespørselen. De
ansatte har kanskje forskjellige retningslinjer og forståelse av hvem som kan leie hva. For
eksempel ble Spar-Ess sin forespørsel avslått av Fredrikstad kommune, selv om Spar-Ess var
en forening/lag. Men vi vet at store deler av deres ressurser blir leid ut til foreninger/lag på
generell basis. Dette kan skyldes at Spar-Ess ble oppfattet som en kommersiell aktør. Tross
dette vet vi også at de leier ut store deler av sine ressurser kommersielt, bare dyrere.
Her ser vi at formuleringen av eposten kan mistolkes, eller påvirke resultatene i stor grad.
Hadde vi laget flere personas og flere scenarioer, kunne vi få mer korrekt bilde av
nåsituasjonen.
Igjen, hvis dette hadde vært digitalt ville det vært mye mer intuitivt for bruker å vite hva som
er tilgjengelig for seg selv som privatperson. Under test runden vår i bookingprosessen, fikk
vi flere ganger resultater som var overraskende, da de var motstridende til det noen av
kommune hadde fortalt oss tidligere. Da tenker vi at det ovenfor er en reell utfordring som
fort oppstår i virkeligheten.
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5.3.7 Er det noen sammenheng mellom kommunestørrelse og innbyggertall?
Under researchen vår på digitalisering i norske kommuner fant vi en artikkel (Olsen & Brun,
2019) som hevder at selv om det jobbes iherdig for å gi innbyggerne tjenester i verdensklasse,
er det i ferd med å oppstå et skille mellom de som lykkes og de som ikke lykkes i å ta i bruk
teknologi og digitale verktøy i dette arbeidet. “Vi frykter A-lag og B-lag blant kommunene”,
eller såkalte “vinner- og taperkommuner” om du vil (Olsen & Brun, 2019). Videre i
artikkelen blir det tatt for seg spørsmålet om hvorfor noen kommuner ikke evner - eller
ønsker å ta ut potensialet i digitale løsninger. Undersøkelsen viste at kommunens størrelse
spiller en avgjørende rolle. Storbykommunene er relativt hierarkisk oppbygd, noe som tidvis
kan føre til langsomme beslutningsprosesser (Olsen & Brun, 2019). Likevel har vi i vår egen
research sett koblinger som er motsigende. I forbindelse med vår egen test av utleieprosessen
i de aktuelle kommune brukte vi SSB og anleggsregisteret for å se på innbyggertall og
forholdet mellom antall anlegg pr kommunene.

Kommune

Antall anlegg

Antall innbyggere

Antall innbyggere
per anlegg

Fredrikstad

Halden

Sarpsborg

Moss

Råde

249

88

242

143

32

80 977

31 037

55 543

32 588

7 465

325

352

229

227

233

Figur 20: Antall anlegg og innbyggere i kommunene. Basert på tall fra SSB og anleggsregisteret

I undersøkelsen vår der vi testet utleieprosessen gjennom personas, var Fredrikstad kommune
den kommunen som var mest digitalisert, mens Halden kommune var minst tilgjengelig for
utleie. Disse har ganske like forhold mellom antall innbyggere og anlegg ifølge våre
beregninger. Vi synes det er interessant å finne ut mer om hvorfor akkurat Fredrikstad er mer
digitalisert. Som sagt så har storbykommuner har langsomme prosesser (Olsen & Brun,
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2019). Men i vårt tilfelle ser ikke dette ut til å stemme, da Fredrikstad er størst av våre
utvalgte kommuner. Vi ville undersøke denne teorien nærmere, og kontaktet Oslo som er
enda større kommune. Svaret vi fikk var at i Oslo kommune må man kontakte hvert enkelt
leieobjekt direkte. At skoler og utleiesteder har selv ansvar for å forvalte disse selv. Så Oslo
har heller ikke en felles standard på dette. Kan det da hende at Fredrikstad kommune har klart
det, fordi de er i en ideell størrelse? De har nok ressurser til å samle deres utleietilbud, men er
ikke for store til at det blir for vanskelig å organisere disse fra et sentralt sted. Samtidig som
de heller ikke har så mange utleieobjekter at det blir for kostbart å investere i å digitalisere de.
Andre ting som vi gjerne skulle sett nærmere på er budsjettene: Kanskje det er sammenheng
mellom budsjettene til kommunene eller at enkelte kommuner er ikke klar over sine egne
utfordringer og agerer deretter. Dette kunne vært interessant å finne svar på.

5.4 Begrensninger
5.4.1 Covid-19
Som vi allerede har nevnt litt om ble intervjuene våre påvirket av Covid-19 pandemien, på
den måten at vi ikke lenger kunne gjennomføre planlagte fysiske intervjuer og delta på
observasjoner som planlagt. Dette gjorde at vi måtte endre måten vi tenkte på, og ved å gå
over til e-post intervjuer og en spørreundersøkelse åpnet det for at vi kunne utvide området
vårt og spørre mange flere enn vi i utgangspunktet hadde tenkt. Dessverre har det ikke bare
vært positivt, men situasjonen har også gjort at vi ikke har fått svar fra alle, da det kan være
tilfeller av underbemanning, permittering, folk som ikke har tid osv.
Vi startet å kontakte intervjuobjektene vår før covid-19 utbruddet og vi fikk tydelige signaler
om at respondentene ikke hadde tid til et intervju eller samtale allerede før corona
restriksjonene kom. Dette kan jo til et viss punkt bekrefte og indikere til at flere kommuner
allerede har alt for mye å gjøre i arbeidsdagen sin, da de ikke har tid til et kort intervju over
telefon eller e-post. Så her så vi tidlig et behov for digital avlastning.
5.4.2 Intervjuene
Intervjuene som foregikk over epost og telefon, kan muligens ha vært en begrensning, da vi
ikke fikk mulighet til å se intervjuobjektene fysisk. Dermed gikk vi glipp av deres reaksjon
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og det å kunne lese deres kroppsspråk. Dessuten blir ikke oppfølgingsspørsmål tatt imot på
samme måte digitalt. Ved de fysiske intervjuene brukte vi lydopptak. Det kan ikke utelukkes
at dette kan ha påvirket intervjuobjektene, men vi har ikke heller ikke sett eller fått inntrykk
av at det virket ubehagelig for noen. Som sagt hadde intervjuobjektene mulighet til å si nei til
lydopptaket.
5.4.3 Interessekonflikt
Bachelorgruppen har tidligere vært involvert i digitaliseringsprosjekter og jobber i dag med
digitalisering og utvikling, tett opp mot kommuner og privat næring. Vi ønsker å påpeke at
det er en mulighet for at vi er farget av egne perspektiver rundt digitalisering og interesse for
temaet - men vi har til aller høyeste grad prøvd å holde informasjonen koblet til hva annen
litteratur og resultatet fra egen research viser. Vi har prøvd å begrense påvirkning på
skrivingen, utenom i diskusjon hvor vi har tatt flere friheter til å diskutere egne meninger.
5.4.4 Hindringer til digitalisering
Vi har hatt mye fokus på digitalisering gjennom oppgaven. Og vi forstår at digitalisering kan
virke skremmende for mange. Gjennom diverse intervjuer og samtaler har vi samlet en del
holdninger vi har sett er vanlig, som kan være til hinder for å digitalisere. Her drøfter vi de
vanligste grunnene eller unnskyldningene som noen kanskje ville kalt det, for å ikke
digitalisere.
“Vi er allerede digitale”
Mange tror de allerede er digitale ved at de bruker internett, og i forhold til tidligere er de mer
digitale enn det de var. Et eksempel på dette er å gjøre om et informasjonsskriv til en PDF på
nettsidene deres, noe som faller under digitisering.
“Vi har ikke råd”
Et annet svar kan være fordi de tenker det er kostbart. Vi har kjøpt en lisens og denne eier vi.
Vi får ikke oppdateringer, men det fungerer godt nok.
“Redd for å miste sin arbeidsplass eller omplassering”
Endringer trenger ofte en initiativtager, men her oppleves det at ansatte ikke gjør dette, da de
er bekymret for at en “maskin” skal ta over jobben deres. I verste fall kan dette føre til at de
mister jobben, eller blir flyttet til en annen avdeling med andre ansvarsområder.
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“Det funker slik det er nå”
Noen har holdninger om at de ikke vil lære seg nye ting. Det er forståelig at endring bærer en
viss usikkerhet ved seg, men det er nettopp endringer som dytter innovasjon fremover.
“Lang implementeringsprosess og tunge systemer”
Det å ta i bruk nye IT-systemer kan oppleves som skremmende og smertefullt for de ansatte.
Mange tidligere IT systemer har ikke hatt brukervennlighet i fokus. Dermed forbindes dette
med store og komplekse systemer med masse nye funksjonaliteter. Dette fører til en frykt om
at systemet vil kreve en lang opplæring.
“Lav digital kompetanse hos brukere”
Flere frykter lav digital kompetanse hos brukere. De er redd den eldre generasjonen ikke vil
henge med. Covid-19 pandemien har vært et eksempel på hvordan vi fort venner oss til en
mer digital hverdag, og bruker andre løsninger hvis vi må, og tilslutt blir vi kanskje vant med,
og trives med det. Dermed burde ikke digitalisering av den grunn være en skummel vei å gå.

“Dårlige holdninger”
Selv mener vi at en av de største hindrene til digitalisering, ikke ligger i ressursmangel, men
forekommer av manglende endringsvilje og slike holdninger som vi har nevnt ovenfor. Da ser
vi det som en nødvendighet å oppklare til kommuneansatte at insentivene og drivkreftene for
handling burde være ligge i å frigjøre tid og ressurser til innbyggernes beste, da enhver
kommuneansatt også er en innbygger som vil dra fordeler av de digitale forbedringene.
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5.5 Vår forskning
5.5.1 For bred problemstilling
Vi har bevisst formulert en bred problemstilling. Dette har vi erfart har sine baksider også.
Effekten har vært at vi har innhentet omfattende datamateriale som har krevd masse tid og
bearbeiding. På tross av dette har det vært fruktbart for oppgaven. For det finnes som nevnt
tidligere i innledningen, lite eksisterende research på dette område. Så for å få til en nyttig
oppgave som gir verdi til kommuner og innbyggerne har vi har prøvd å strekke oss lengre. Vi
kunne begrenset bredden ved å spisse inn problemstillingen ytterlige og fjerne en del
datamateriale som indirekte er koblet til problemstillingen. Istedenfor valgte vi å prøve å
dekke så mye som mulig - muligens grunnet vår egen interesse for fagfeltet, og for å sørge for
å etterlate oppdragsgiver grundig og bred informasjon som var ettersøkt.

5.5.2 Fremtidig forskning
Det finnes mange spørsmål vi gjerne skulle hatt flere svar på. Det betyr at det finnes flere
muligheter for videre research. Noen av forslagene vi har tenkt på for å bygge videre på vår
forskning er:
1. Teste automatisering i praksis
2. Mer konkret om hvordan en kan legge opp en markedsstrategi som appellerer til
innbyggerne
3. Teste effekten av brukervennlig prosesser, om utfallet av antall leier øker
4. Se på mulighetene av å leie ut kontorplasser
5. Lage flere fiktive personas og teste mer og i flere kommuner
6. Se etter andre kommunale ressurser som kan deles og tilgjengeliggjøres uten frykt for
forstyrrelser for ansatte, eller ødeleggelser/stjeling for kommunen.
7. Hva koster det å gjøre om et lokale fra analogt til digitalt og er det
kostnadsbesparende i lengden
8. Hvordan bygge/endre kommunale bygg slik at de kan være tilgjengelig for deling med
innbyggere
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5.6 Det store bildet
Nå som vi har svart på problemstillingen og forskningsspørsmålene, vil vi igjen trekke det
tilbake til det store bildet. Hele denne oppgaven er bygd opp på idealet om at vi ønsker å
finne måter kommuner kan jobbe på for å være mer tilgjengelig og brukervennlige slik at
innbyggerne ønsker og begynner å bruke disse ressursene mer. Tross alt er innbyggerne med
på å finansiere anleggene gjennom å betale skatt. For å få til forandring trengs det ofte å veie
fordeler og ulemper før en kan ta en informert og riktig avgjørelse. Dette har vært hensikten
med denne oppgaven. For å virkelig gi oppgaven vår verdi er det nå opp til kommunene og
andre med påvirkningskraft og ta i bruk innholdet i oppgaven. Derfor har vi tidligere drøftet
muligheter for videre forskning i området, og i kapittelet under kommer vi med konkrete
anbefalinger til kommunen.
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6. Anbefalinger
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Vi har innhentet datamaterialet fra kommuner, foreninger, idrettslag, brukere, leverandører,
artikler, rapporter og bøker. Vår forståelse av problematikken har vokst med oppgaven. Ved å
analysere og konsolidere funnene har vi fått noen ideer i baktankene til hvordan dette kan
brukes i praksis. Dermed skal vi etter best mulig evne gi våre anbefalinger på tiltak og hvilke
retninger vi anbefaler å ta, særlig for kommuner som er manuelle eller på vei til å
digitaliseres.

6.1 Publisere utleietjenestene
6.1.1 Tilgjengeliggjør kommunale utleietjenester for innbyggerne
Kommunale utleietjenester kan tilgjengeliggjøres for innbyggerne ved å tilby informasjon om
lokalene digitalt. Researchen vår tilsier at brukerne handler via internett og tall fra SSB viser
at denne trenden bare øker med årene (SSB, 2019). Derfor mener vi utleietjeneste er nødt til å
være digitale for å virkelig bli tilgjengeliggjort. Samtidig bør en viss standard forekomme for
å kunne opprettholde innbyggernes krav. Dette er blant annet bilder av lokaler, kalender som
viser når det er ledig og opptatt, pris og andre premisser. Jo mer utfyllende og kvalitetsfylt
informasjon det er om lokalene på nett, jo mindre spørsmål vil det komme fra innbyggere,
som igjen reduserer behovet for å manuelt svare på spørsmål.
6.1.2. Presiser oppklaringer for å unngå konflikt
Under research for å besvare forskningsspørsmålet om kommuners utfordringer i utleien,
kom det frem flere gjentagende utfordringer - der vi så et mønster som kan være forårsaket av
utydelig kommunikasjon eller premisser for utleie. Dette var f.eks. hvordan flere leietagere
tror de kan oppbevare utstyret sitt flere dager i forkant av et arrangement. Et annet eksempel
er at kunder glemmer å booke tid til opprigg, men antar at de kan komme før og ordne klart,
eller annen usikkerhet rundt hva utleier tror de kan bruke av utstyr. Ved å oppklare slike ting
på nettsiden eller den plattformen som blir brukt for bestilling kan dette enkelt unngås i
fremtiden ved å tydeliggjøre kravene, forventninger og premisser for å leie.
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6.1.3 Hvordan presentere informasjon
Vi vil påpeke at hvordan man presenterer informasjon har mye å si. F.eks. vil et langt skriv
fylt med paragrafer og regler som en leietager må forholde seg til, automatisk gjøre
utleieprosessen tyngre. En tabell eller en enkel illustrasjon kan fortelle mye mer enn en full
side med tekst. Dette er vanlig tenking i Lean - der figurer/modeller brukes for effektivitetens
skyld. Et eksempel på dette kan være forskjellen på to informasjonsskilt i trafikken. Figurene
forteller akkurat det samme, men har ulik effektivitet (Wig, 2019).

VS.
Figur 21: Tekst vs. informasjonsskilt. (Laget av bachelorgruppen, inspirert av foredrag av Wig, 2019)

6.1.4 Generer ekstra inntekt
En annen anbefaling til kommunene er å se på utleie som en kommersiell ressurs, og legge en
markedsføringsstrategi for å bedre kunne opplyse om tjenester kommunen tilbyr. Da vil
gevinstpotensialet for kommunene være økt kundestrøm som også vil bety økte inntekter.
Ved å investere i en god digital eller aller helst automatisk håndtering av utleie, vil ikke
kundestrøm oppleves som en overbelastning, og en får mulighet til å leie ut enda flere
utleieobjekter. Dette vil dessuten også det bety at det trengs færre ansatte for å håndtere
utleien. Behov for vaktmestertjeneste, servicetorg, befaringer osv. kan minskes og flere
årsverk kan brukes på andre områder.
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Som figuren under viser, selger kommuner allerede tjenester som utleie av kulturbygg og
dette gir en inntekt, uten at det er veldig tilgjengelig. Hvor stor økning ville de fått, dersom
lokalene hadde blitt mer tilgjengeliggjort for innbyggerne?

Figur 22: Salg av varer og tjenester, kommunale kulturbygg og andre kulturaktiviteter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (KOSTRA). Hentet fra Regjeringen, 2018 s. 31.

Her ser vi hvor mye de tjener på idrettsbygg og idrettsanlegg.

Figur 23: Inntekt kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg..

Kilde: Statistisk sentralbyrå (KOSTRA). Hentet fra Regjeringen, 2018 s.32.

6.1.5 Ikke utkonkurrere det private markedet
Som nevnt i diskusjon, kan tilgjengeliggjøring av kommunens ressurser uten regler eller
retningslinjer, utgjøre en ubalanse i markedet. Dette gjør at flere kommuner er skeptiske til å
øke utleieandelen. Dermed har vi noen forslag til hvordan en kan ta hensyn til dette.
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Forslag til retningslinjer.
-

Må ha omtrent like priser som privatmarkedet.

-

Kun ideelle og non-profit organisasjoner kan leie gratis

-

Adskilte regnskap for inntektene fra kommersielle aktiviteter

-

Tilgjengeliggjør de ressursene som privatmarkedet vanligvis ikke besitter (eks
idrettsanlegg)

6.2 Tilgjengeliggjør ytterligere ressurser
Kommuner besitter ofte store mengder av ressurser. Ikke bare lokaler, men også møterom,
kontorplasser, klasserom o.l. Disse kan tilgjengeliggjøres til resten av befolkningen når de
ikke er i bruk. I noen tilfeller vil det kreve div. tilpasninger, og installasjon av nøkkelfri lås og
smart safe for å sikre utstyret som er der. Men dette er ikke en kostbar investering,
sammenlignet med det manuelle arbeidsinnsatsen som utføres i dag som for eksempel at
lærere, rektorer og vaktmestere må bruke deres tid på å åpne dører og gjennomføre befaring. I
tillegg kan kommuner tjene ekstra, samt. tilby flere goder til innbyggerne.
6.2.1 Bruk av møterom, klasserom, kontorplasser o.l

Vi har lagd denne modellen for å illustrere hvordan kontorplasser ofte blir brukt. Så har vi på
den andre siden også illustrert en potensiell utnyttelse av samme kontor. Vi tar for oss et
typisk tidsbruk av en kommunal kontorplass.

Dagens utnyttelse
Beskrivelse
Man - Fre

Tid

Timer Kommentar

07.00-15.00

40

Varierende

-8

Etter arbeidstid

15.00-23.00

Lørdag
Søndag

Ca 20% avvik av
planlagt bruk

Sum

Planlagt bruk

Potensiell utnyttelse
Beskrivelse
Man - Fre

Tid

Timer Kommentar

07.00-15.00

40

møte, reise osv.

av planlagt bruk

Varierende

−8

4

Sjelden brukt

Etter arbeidstid 15.00-23.00

40

Kan benyttes

07.00-23.00

2

Sjelden brukt

Lørdag

07.00-23.00

16

Kan benyttes

07.00-23.00

2

Sjelden brukt

Søndag

07.00-23.00

16

Kan benyttes

Ved sykdom, kurs, Ca 20% avvik

40

Sum

Planlagt bruk
Ved sykdom, kurs,
møte, reise osv.

104

Figur 24: Potensiell utnyttelse av kontorplass
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Dette utgjør 64 tilgjengelige utleietimer per uke. På det private markedet ligger en timepris
for leie av et lite/stort rom på 350 kr. Hvis 10% av tilgjengelige utleietimer, som er 6,4 timer
leies ut til markedspris, vil det kunne utgjøre en ekstra inntekt på 2 240 kr per rom per uke.
6.2.2 Register og oversikt over eiendeler
Fra en kommunerevisjon fra Asker Kommune i 2014, ble det nevnt at å ha en god oversikt
over eiendelene er en forutsetning for en god forvaltning av disse. Dermed kan et register
være et hjelpemiddel for å sikre tilstedeværelse og ivaretakelse av eiendelene, samt redusere
faren for feildisponering og tyveri og dessuten gi virksomhetene bedre grunnlag for
budsjettering (Asker kommunerevisjon, 2014). Det er også hensiktsmessig i et eventuelt
forsikringsoppgjør, for å ha oversikt over utstyr som er tapt og blir videre fortalt at
kommunen har ingen overordnede retningslinjer som pålegger virksomhetene å utarbeide
utstyrs-/eller inventarlister (Asker kommunerevisjon, 2014). Dette kan jo særlig være relevant
hvis slike eiendeler oftere blir benyttet av innbyggerne, og at en oversikt er nødvendig for å
kunne tilgjengeliggjøre ressursene.

6.2.3 Tilgjengeliggjøre arrangementsutstyr
Kommunale utstyr som bord, benker, telt, rammetelt, barrikader, franske gjerder m.m har
kommuner ofte flere titalls- og hundretalls av. Dette er ofte utstyr som blir brukt i liten grad i
løpet av et året. For eksempel så har Halden Kommune 140 plastbord og 3000 foldestoler. I
Haldens tilfelle, er disse per dags dato tilgjengeliggjort i et excel skjema en kan finne på
kommunenes nettside. På nettsiden blir det oppgitt det viktigste, som er pris og antall. Men
for eksempel så forteller ikke prisen at det er for en uke eller en dag, det står bare 30kr. Så det
er jo relativt bra. Men hvor er bildene, tilleggsinformasjon og mest stilte spørsmål? Hvor er
kalendersystemet som bekrefter at ønsket antall utstyr er ledig akkurat i det tidsperspektivet?
Som en ser kan det være en lang vei å gå, før det blir brukervennlig og attraktivt å ville leie
det. Vi tror at ved å få mer fokus på dette vil det ikke bare gi en større omsetning, og større
utnyttelsesgrad av fellesskapets goder, men det kan også resultere i en bedre kultur for å leie.
Som innbyggerundersøkelsen vår viste, var det et fåtall som i det hele tatt visste at
kommunen leier ut arrangementutstyr! Grovt sett var det bare oppmot ti prosent. Hvis flere
vet om disse tilbudene kan dette resultere i at flere velger å være arrangør for større
arrangement som bidrar til fornøyde innbyggere med gode kulturtilbud.
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6.2.4 Investeringer
For å kunne tilgjengeliggjøre lokaler og rom som ikke er designet for utleie, må man gjøre
visse tilpasninger. Dette kan være alt fra installasjon av smartelåser på dører til smartsafe som
skal ta vare på div. tilbehør. Det å ta i bruk et godt system for å håndtere alle forespørsler og
integrasjoner sikrer en god brukeropplevelse, men også god kontroll for utleier. Som nevnt
opplevde flere idrettsforeninger misnøye med at utstyr ikke er på plass som lovet. Likeledes
opplever kommunene samme problem fra utleiere som ikke tar vare på utstyr, eller ikke
rydder opp etter seg. Dette er særlig problematisk for neste utleier dersom det ikke har vært
planlagt besøk av vaktmester eller renholdere i mellomtiden. For å løse denne utfordringen
kan det være en god ide å være åpne for kreative og innovative løsninger.
6.2.5 Kreativitet i teknologien
F.eks. hadde det vært interessant å teste ut prinsippet som brukes i “Nabobil” og andre
delingsøkonomi løsninger. I dette tilfellet går det ut på at du skal ta bilde av bilen før og etter
du har leid den, for å vise at den er i riktig stand. Hadde samme prosedyre blitt brukt i utleien
kunne man enkelt kartlagt hvor avvikene oppstår og hva som må gjøres for å tilfredsstille
kundens bestilling.
6.2.6 Invester i gode bilder
Vi vil starte med å stille leseren et spørsmål. Har du noen gang handlet noe på internett, uten
å se bilde av hva du kjøper? Sannsynligvis ikke. Vi hadde nylig en interessant samtale med
en som tidligere jobbet med å leie ut lokaler. Han fortalte om erfaringene ved å leie ut til
bryllup. Bryllup var den verste kategorien å leie til. Befaringene av lokalet kunne vare i
timesvis! Hver eneste detalj skulle sjekkes, hva slags bestikk de kunne tilby, hvilke glass etc.
Han beskrev det som et slit. Samme dag som eventet møtte han ofte på de, da han manuelt
måtte låse opp lokalet. De samme stressa folket, nå med finstasen på, enda mer uptight enn
vanlig. Poenget er at ved å samle slike erfaringer, så skal det ikke så mye til å tilrettelegge for
at du ikke havner i samme situasjoner igjen. Lås opp lokalet en time tidligere eller invester i
automatisk lås som vi allerede har snakket om. Og istedenfor å gjennomgå de samme lange
befaringene, bruk ⅓ av tiden på å laste opp gode bilder av elementer du vet kundene pleier å
spørre om. Informerende bilder av glass og bestikk og andre pakkeløsninger dere måtte ha.
Denne implementeringen kan eliminere mange behov for befaring senere.
Eiendomsmeglerbransjen er andre som har blitt flinke til å bruke oppdaterte verktøy for å best
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mulig vise frem husene. Det kan være bruk av droner, filmpresentasjoner, interaktive 3Dvisninger mm. Dette er dyrere teknologi, men for all del kan det bli brukt i utleie
sammenheng også.

6.3 Lykkes med digitalisering
Flere intervjuobjekt i et tidligere FoU-prosjekt påstår at offentlig sektor generelt, og særlig
innad i kommunen, har en nullfeil-kultur som i stor grad legger hindringer i veien for
innovasjon og omstilling. For å lykkes med kontinuerlig omstilling må man utvikle en kultur
som både tillater feiling og premierer læring, som igjen henger nøye sammen med økt satsing
på lederutvikling og «digital mentoring» i kommunene (Olsen & Brun, 2019).
Vi ønsker jo å se at kommunene lykkes med digitaliseringen og ville derfor komme med ti
konkrete oppfordringer til kommunene:
1. Se potensialet ved digitale løsninger, ikke la teknologiske løsninger bli i blindsonen
2. Ikke bruk for lang tid på beslutningsprosessen
3. Få bort nullfeil kulturen og bli en lærende organisasjon
4. Gjør informasjonen enkel og presenter denne godt for brukerne
5. Ta gode bilder!
6. Sett brukerne i fokus, gjør det lett for de så de ønsker å leie
7. Sett retningslinjer for å ikke utkonkurrere privat næring
8. Lag et oppdatert register av kommunens eiendeler
9. Gjør tiltak for å få de ansatte med på den teknologiske utviklingen
10. Skill mellom digitisering (f.eks. å tilgjengeliggjøre PDF på nett) og digitalisering
(f.eks. å forenkle selve prosessen)

Avslutningsvis vil vi igjen minne om digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025,
der målet er å gjøre hverdagen enklere for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Dette
gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter, samt rettelegging
for produktivitetsøkning i samfunnet. Forskningen rettes mye inn på fordelene ved å ta i bruk
en digital løsning. Grunnen til det er at vi ønsker å se sunne kommuner med god vekst og
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avkastning på ressursene sine. For at kommunenes ressurser skal bli brukt på en god måte, vil
det bety slutt på overbemanning, inngrodde og trege prosesser, eller henvisning til trange
budsjetter ansatte er vant med. Forskningen vår viser at ved å ta digitalisering, eller helst
automatisering sammen med konseptet om delingsøkonomi kan kommuner bedre nå sitt fulle
potensiale, samtidig som de møter innbyggernes forventninger og krav. På den måten blir
innbyggerne fri til å bruke tilbudene kommunen gir i en større grad. Vi gleder oss til å se
enda mer utvikling i kommunene fremover, og til å se at utleietilbudet vokser for
innbyggerne så vi sammen kan danne attraktive bosteder i landet vårt.
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8. Vedlegg
Vedlegg 1: Spørsmålsguide til dybdeintervju

Fase 1:
Rammesetting

1. Løst prat
Uformell prat

2. Informasjon
•

Litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål osv.)

•

Forklar hva intervjuet skal brukes til, taushetsplikt og
anonymitet

•

Spør om noe er uklart og om respondenten har noen
spørsmål

Fase 2:
Innledning

•

Spør om samtykke til opptak

•

Start opptak

2. Kartleggingsspørsmål:
•

Kan du fortelle litt om deg selv og hvilke oppgaver du har?

•

Hvor lenge har du jobbet med bookinger/stillingen i
kommunen?

•

Hvor mange lokaler har dere ansvar over?

•

Hvilke type lokaler er det?

Fase 3:
Fordypning

3. Nøkkelspørsmål: (50-60 min)
•

Hvorfor er enkelte lokaler mer egnet for utleie enn andre?

•

Kan du fortelle en historie om hvordan en booking blir gjort?

•

Hvordan løser dere ombooking?

•

Hva ser dere etter i en digital løsning?

•

Hvilke rutiner har dere på renhold? (Hvem melder info om at
det f.eks. er skittent?)

•

Vi er ute etter å forstå ulempene og gevinstene av å
digitalisere utleie prosessen.
a. Hvilke positive sider ser du?
b. Hvilke negative sider ser du?
c. Hvordan vil implementering foregå?
d. Hvem legger inn data?

•

Hvilke situasjoner har oppstått, der brukeren har vært
misfornøyd? Hva kommer det av?

•

Fortell oss om tre scenarioer som gjør jobben din vanskelig.

•

Har du forslag til endringer som er nødvendig for å gjøre
brukeropplevelsen bedre?

•

Hvilket system bruker dere i dag? Kan vi se hvordan det
funker?

Fase 4:
Tilbakeblikk

4. Oppsummering
•

Oppsummere funn

•

Har jeg forstått deg riktig?

•

Er det noe du vil legge til?

2

Vedlegg 2: E-post mal til kommuner
Hei! Vi er en gruppe fra innovasjon og prosjektledelse på høgskolen i Østfold, avdeling
Fredrikstad. Vi jobber med en bacheloroppgave. Oppgaven omhandler automatisering av
kommunale utleielokaler (idrettslokaler, kultursal etc) der vår oppdragsgiver er Halden
kommune. Vi utfører intervjuer og analyserer hvordan utleie prosessen foregår i dag i flere
kommuner, der vi har intervjuet blant annet Halden og Fredrikstad kommune.
Grunnet restriksjoner vedrørende COVID-19, så ble vi nødt til å sette tiltak for
gjennomføringen av prosjektet fremover. Dermed har vi konkludert med at vi sender ut epost
med intervju spørsmål. Og vi setter stor pris på om du kan ta deg 10 min til å besvare noen få
spørsmål.
1.

Hvordan gjøres booking hos dere i dag?

2.

Hvilke utfordringer møter dere på?
3.

Hva har dere behov for?

4.

Hvordan hadde en automatisert utleieprosess sett ut for deg?

Hvis du ikke er riktig person til å svare på spørsmålene, kunne du videresendt dette med meg
på kopi til den personen du mener kan?
Med vennlig hilsen Abdi Yusuf
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Vedlegg 3: E-post mal til idrettslag og foreninger
Hei,
Vi er en gruppe fra innovasjon og prosjektledelse på høgskolen i Østfold.
Vi jobber med en bacheloroppgave som omhandler automatisering av kommunale
utleielokaler (idrettslokaler/anlegg, kultursal o.l) der vår oppdragsgiver er Halden kommune.
Vi utfører intervjuer og analyserer hvordan utleie prosessen foregår i dag i flere kommuner,
der vi har intervjuet blant annet Halden, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og indre Østfold. Samt
privatpersoner. Det neste steget er å få innsikt fra idrettslag, foreninger og organisasjoner sitt
perspektiv.
Grunnet restriksjoner vedrørende COVID-19, så ble vi nødt til å sette tiltak for
gjennomføringen av prosjektet fremover. Dermed har vi konkludert med at vi sender ut epost
med intervju spørsmål. Og vi setter stor pris på om du kan svare på 4 raske spørsmål og
eventuelt sende videre til andre som kan besvare det.
Disse spørsmålet gjelder når du/dere skal booke et anlegg/lokale som kommunen leier ut til
idrettslag, foreninger og organisasjoner. Det kan være alt fra en engangsbooking eller
sesongbooking.
1.

Hvordan booker dere anlegg/lokaler i dag?

2.

Hvilke utfordringer møter dere på?

3.

Hva har dere behov for?

4.

Hvordan kan booking opplevelsen/prosessen gjøres enklere for dere?

Med vennlig hilsen Abdi Yusuf
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Vedlegg 4: Innbyggerundersøkelse om kommunal utleie

Figur 1

Figur 2
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Figur 3 - (flere fylker enn dette skjermbildet)

Figur 4
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Figur 5

Figur 6

Figur 7
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Figur 8

Figur 9

Figur 10
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Vedlegg 5: Sekundærdata fra bookingleverandør
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Vedlegg 6: Sekundærdata fra Indre Østfold
Sekundærdata fra innbyggertorgets egenprodusert “tjenestereise”

Steg for innbyggeren
Det første steget innbyggeren begynner med er ofte et spørsmål om booking. For å gå videre
så kan dette gjøres gjennom to kontaktpunkter, enten gjennom e-post/telefon eller webside.
Henvendelsen sendes per e-post/telefon eller gjennom et skjema på nettsiden som fylles ut.
Etter dette er gjennomført, så blir innbyggeren kontaktet av en saksbehandler for å avtale
booking, signere kontrakt og eventuelt befaring hvis det skulle være nødvendig før leien.
Etter at tidspunkt er avtalt, så gjenstår det da å få tilgang til lokalet. Da er det avdeling
eiendom som har ansvaret for adgangskontroll og møter opp til nøkkelutlevering til avtalt
tidspunkt, samt tar en praktisk gjennomgang og gir informasjon om brannvern. Når
arrangementet er gjennomført, så gjenstår det å levere tilbake nøkkel på innbyggertorget i
åpningstidene og betale faktura som blir tilsendt på e-post. Det kan oppstå variasjoner i
enkelte tilfeller gjennom hele forløpet, men de fleste gangene så er fremgangsmåten lik.
Steg for innbyggertorg
Innbyggertorget er de som er ansvarlig for utleie tjenestene i kommunen. Når en innbygger
tar kontakt, så mottas det av innbyggertorget i form av skjema som er ferdig utfylt eller på
epost/telefon. Etter at henvendelsen er mottatt i systemet, så tildeles det en saksbehandler
som sjekker tidene mot kalender i en av løsningene som brukes til det gjeldende lokalet. De
løsningene er blant annet Excel, Outlook, Famac og Hano. Etter at tilgjengeligheten er
sjekket i en av de følgende løsningene, så kontaktes innbyggeren for å bekrefte avtalen.
Hvis det er et større arrangement blir renhold kontaktet angående kapasitet, samt drift og
tilsyn blir spurt om opprigg av scene, stoler og lyd og lys. Etter at det er avklart, så kontaktes
innbyggeren for å signere kontrakt via et av systemene som brukes. Det er forskjellige og kan
være Microsoft Word, Famac eller via e-post.
Det neste steget etter at avtalen er signert er å organisere befaring hvis det er nødvendig ved å
sende informasjon til tilsynsvakt. Før tilgangen utdeles, så sender innbyggertorget bestilling
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for klargjøring av lokalet til renhold og drift/tilsyn. Når det er på plass, så deler tilsynsvakten
ut nøkkel til innbyggeren. Etter endt leieforhold utføres det etterkontroll av drift/tilsyn. Da
kontrolleres utstyr og tilsynsvakt gir beskjed til avdeling renhold om det kreves renhold. Hvis
det er behov for å ta ekstra tjenester, så sendes det til innbyggertorget. Tilslutt tar
innbyggertorget imot nøkkel og sender ut fakturagrunnlag til avdeling drift/tilsyn som
deretter lager fakturaen som sendes til innbyggeren.
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Vedlegg 7: Personas

Petter Gundersen
Alder:

31 år

Sted:

Grunderløkka, Oslo

Utdanning: Administrasjon og Økonomi

Beskrivelse
Liker å ha ting på stell og ryddig.

Jobb:

Regnskapsfører

Epost:

Pettgun007@gmail.com

Mål
•

Siden han har vært ung, har han ønsket å

Arbeidsplassen hans er alltid strøken og

få et hus med fin utsikt og stifte en

forklarer ofte andre hvor viktig det er å

familie.

ha en ryddig arbeidsplass. Har allergi

•

mot ting som blir gjort feil og det

Har mål om å opprette sin egen bedrift i
fremtiden

påvirker humøret hans sterkt.
Bakgrunn
Petter er 31 år og jobber som

Frustrasjoner
•

Verste han vet er å ringe til skatteetaten

regnskapsfører på Grunderløkka i Oslo.

og bli videresendt til en annen person

Helt siden han var et barn har han vært

siden de ikke kan svare han, og så igjen

glad i å planlegge for selskaper, og

og igjen.

begynner å bli god på å lage feiringer
som blir uforglemmelige.

•

Når ting som er enkle har blitt
kompliserte for ingen eller en dårlig
grunn.

Hva Petter skal gjøre
Petter skal arrangere en bursdagsfest for hans far som blir 50 år. De regner med at
oppmøtet blir på 30 personer. De skal drikke, spise mat, danse og finne andre ting å gjøre.
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Marte Pettersen

Alder:

37 år

Sted:

Jeløy, Moss

Utdanning: Bachelor i sykepleie

Beskrivelse

Jobb:

Sykepleier

Epost:

marte.pi82@gmail.com

Mål

Marte er 37 år men føler seg som 18 år.

•

Få frem et smil på andre

Spontan jente som har alltid masse å

•

Ta høyere utdanning, muligens bli en

gjøre. Veldig utadvendt av seg og er ofte

lege

den som organiserer alt i fra ferieturer til
sammenkomster.
Bakgrunn
Siden hun kan huske var det å hjelpe

Frustrasjoner
•

Det er kjipt når andre ikke setter pris på

andre noe som drev henne. For fem år

alt jeg gjør. Man vet ikke hvor tungt det

siden mistet hun sin mann og barn i en

er å stelle noe i stand før man har gjort

bilulykke. Nå gjør alt hun kan for å

det selv.

holde seg opptatt og gi mest av seg selv

•

til andre.

Det å koordinere og tilpasse seg mange
samtidig er utfordrende.

•

Det hender vi har planlagt en
sammenkomst, men har vi blitt forflyttet
eller utsatt til en annen dag

Hva Marte skal gjøre
Marte skal arrangere en håndballøkt med sine venner. De ønsker ikke å forplikte seg, men
får av og til en trang til å være aktive. Vennegjengen liker ofte å holde på med ulike
sportsaktiviteter, men vet ikke helt hva som er mulig å gjøre.
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Spar-ess kort klubb
Alder:

40 år

Sted:

Odden, Halden

Utdanning:
Jobb:
Epost:

Beskrivelse

kortklubbsparess@gmail.com

Mål

Spar-ess er en kort klubb som ble nylig

•

Få 50 medlemmer

stiftet sammen. Vi er en gjeng på 7

•

Et sted både unge og eldre kan møtes

personer så langt, hvor Jens Henriksen er

og dele deres tips og triks på

deres daglig leder.
Bakgrunn
Etter flere år med online spilling på nettet,

Frustrasjoner
•

ønsker vi å heller gjøre det om til en sosial
sammenkomst og treffes i det virkelige liv.
Derfor har vi stiftet en egen organisasjon

Vanskelig å finne et sted som vi kan
ha våre sammenkomster på

•

Tidkrevende å stelle istand en
sammenkomst

og ser etter et sted hvor vi kan etablere
oss.
Hva Spar-ess skal gjøre
Spar-ess kort klubben er i en etableringsfase av klubben og prøver å orientere seg hvor de
kan ha sammenkomster fremover. De tenker å leie noe fast en til to ganger i uken. Det er
viktig for dem å ha en rimelig leie, da de ønsker å ha en lav pris for sine medlemmer med
mål om å tiltrekke mange personer.
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Vedlegg 8: Manuell, digital og helautomatisk utleieprosesser
Manuell prosess for leietager
Her skal vi se på hvordan en manuell utleieprosess er for en leietager. En slik prosess foregår
ofte i 9 steg som er illustrert under.

1. Finne tjenesten
Dette er steget hvor bruker (leietaker) skal finne et lokale. I flere
kommuner er dette veldig vanskelig, da det ikke er åpenbart hva
som kan leies og hva som er tilgjengelig for leie. Måten det blir
enten gjort via “jungeltelegrafen”, eller at noen har brukt lokalet
tidligere. Via internett søk, finner man heller ikke hva som er til
leie. I noen kommuner når man kontakter servicetorget, er de også
usikre på hva som er tilgjengelig for leie.
2. Sende forespørsel
Når man har funnet et lokale, sender man en forespørsel via epost.
Hvis man ringer, får man beskjed om å sende epost, for å kunne
arkivere henvendelsen. Problemet her, er at man ofte ikke vet
hvem man skal henvende, da det er forskjellige forvaltere til hvert
sted.
3. Dialog
Det er ofte at en leietaker ikke forteller nok om sin henvendelse,
altså hva lokalet som leies skal benyttes til, hvor mange
mennesker skal være tilstede, hvilke behov de har osv.
4. Visning/Befaring
Hvis leietaker ikke har benyttet eller sett lokalet tidligere, må man
ha en visning, da det ikke finnes tilstrekkelige bilder eller video av
lokalet.
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5. Godkjent forespørsel
Når leietaker har fått all nødvendig informasjon, blir forespørselen
godkjent.
6. Signere fysisk kontrakt
Leietaker må komme til utleiestedet og signere kontrakt for
leieperioden. I noen tilfeller kan denne sendes over epost.
7. Hente nøkkel
Først etter signert kontrakt kan leietaker hente nøkkel. Man kan
ikke hente nøkkel samtidig når man signerer fysisk kontrakt, da
kontrakten må signeres en stund før leieperioden.
Dermed man må ned til utleier sitt sted og få nøkkel.
8. Levere nøkkel
Etter at utleien er utført skal nøkkel leveres til avtalt tid.

9. Betale faktura
Sending av faktura varierer fra utleiested til utleiested. Noen
foretrekker å sende faktura før leieperioden, og noen etter fordi
man kan da også samtidig fakturere for evt. skader. Noen operer
med depositum, mens andre har en forsikring.
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Manuell prosess for utleier

Her skal vi se på hvordan en manuell utleieprosess er for en utleier. En slik prosess foregår
ofte i 13 steg som er illustrert under.

1. Motta forespørsel
Forvalter mottar forespørsel om å leie tjenesten de har. Hvis
nødvendig informasjon blir gitt, kan forvalter gå til neste steg, hvis
ikke må forvalter spørre om informasjonen som mangler.
2. Sjekke tilgjengelighet
Forvalter sjekker i sin kalender om forespurt periode er ledig. Hvis
perioden ikke er tilgjengelig, svarer forvalter med et “nei” og
prosessen fra brukeren er over. En ting å merke seg her, er at
brukeren har allerede brukt en del tid på å finne dette lokalet.
Heldigvis tilbyr noen forvaltere et annet tidspunkt i nærheten av
det som er forespurt om de heller ønsker dette tidspunktet.
3. Dialog
Denne prosessen kan ta lang tid. Årsakene kan være fordi bruker
ikke har oppgitt all nødvendig informasjon for å ta neste skritt,
eller fordi forespørselen er sendt i et tidspunkt hvor forvalter har
det stengt. Spesielt helger kan forsinke prosessen.
4. Legge inn i kalender
Her må forvaltere legge forespørselen inn i sin kalender. I noen
tilfeller betyr det at forespørselen må legges inn i flere kalendere.
5. Arkivere forespørsel
Alle forespørsler må arkiveres. I noen tilfeller må forespørselen
fysisk skrives ut og arkiveres i et arkiv.
6. Sende bekreftelse
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Når dette har blitt gjort, kan forvalter sende ut en bekreftelse om at
forespørselen er godkjent og man kan gå videre til forpliktelse av
forespørselen.
7. Skrive ut kontrakt
Forvalter må skrive ut fysisk kontrakt og denne skal signeres av
begge parter.
8. Arkivere signert kontrakt
Når kontrakten er signert av begge parter, skal denne arkiveres i et
fysisk arkiv.
9. Overlevere nøkkel
Noen forvaltere tilbyr muligheten av å hente nøkkel mellom kl
09.00-15.00, mens andre har en vaktmester som kommer og låser
opp. Noen har en blanding av begge, det spørs når du ønsker å
leie.
10. Få tilbake nøkkel
Tilbakelevering av nøkkel gjøres enten rett etter endte leie eller
ved nærmeste åpningstid, for å også signere at nøkkel er
tilbakelevert.
11. Kontroll
Noen utleiere tar kontroll og henting av nøkkel samtidig. Dette
gjøres ofte via en vaktmester. De som ikke har noen form for
kontroll, får beskjed om avvik fra neste leietaker. For eks. at
lokalet ikke har blitt ryddet, eller at bordene er plassert annerledes
enn fra “standarden”. Dette fører til stor frustrasjon fra leietaker og
dårlig service.

12. Sende faktura
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Etter fakturering skjer ofte pga. at utleier vil ha muligheten til å
legge til evt. rydding eller skader inn i fakturaen samtidig, for å
unngå å sende flere fakturaer.
13. Motta betaling. Dette er ofte en prosess som tar mye tid fra
utleier. Spesielt hvis leietaker ikke betaler i tide, og de må sende
purringer, inkasso osv.

Digital prosess for leietager

23

Her skal vi se på hvordan en digital utleie prosess er for en leietager. En slik prosess foregår
ofte i 6 steg som er illustrert under.
1. Finne tjenesten
Dette betyr at man kan gå til en plattform for å finne et lokale man har
behov for. Gjøre tiltak som kan gjøre denne prosessen mest mulig
brukervennlig og smidig.
2. Sende forespørsel
Etter man har funnet et lokale, velger man å sende en forespørsel om
å få lov til å bruke lokalet i ønsket tidsrom. Dette gjøres via en digital
kalender man velger et tidspunkt på. Man får også beskjed om å
fortelle om hensikten av leien. Registrere bruker og logge inn med
BankID.
3. Dialog
Dette er steget hvor utleier og leietaker oppklarer eventuelle spørsmål
og når hvis all nødvendig informasjon er gitt, kan man gå til videre
steg. Sannsynligheten for at det er nødvendig med en befaring,
reduseres jo flere og bedre visuelt man ser tjenesten digitalt.
4. Signere & Betale
Leietaker får tilbake en bekreftelse og deretter må signere/godkjenne
vilkårene utleieren har satt og betale. Signeringen kan gjøres på
forskjellige måter. En av mulighetene er å godta deres vilkår og
bekrefte bestillingen via bankID.
5. Hente Nøkkel
Denne prosessen er lik som i manuelle prosessen. I noen tilfeller når
forvalter har et digitalt nøkkellås system kan de manuelt legge til i
systemet at døren skal være åpen når en leietaker er på stedet, og
stenger etter perioden leietakeren har bedt om. Dette kan føre til små
problematikk, når leietaker ikke rekker å gå ut etter avtalt tid, men
dørene og alarmen slås på.
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6. Levere Nøkkel
Denne prosessen er lik som i manuelle prosessen.
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Digital prosess for utleier
Her skal vi se på hvordan en digital utleieprosess er for en utleier. En slik prosess foregår ofte
i 8 steg som er illustrert under.

1. Publisere tjenesten
Ta bilder, legge disse ut, registrere og legge inn all nødvendig
informasjon.
2. Motta forespørsel
Forvalter har fått forespørsel fra en leietaker. Hvis all nødvendig
informasjon er samlet er forespørselen godkjent.
3. Dialog
Hvis leietaker ønsker å få noen spørsmål besvart før de ønsker å
forplikte seg, er dette steget de gjør det på. Eller forvalter mangler
informasjon for å kunne gi tillatelse.
4. Se over og godkjenne forespørsel
Forvalter ser over forespørsel og hvis alt er greit, sendes forespørselen
godkjent tilbake til leietaker.
5. Motta signatur & betaling
Leietaker ser over godkjent forespørsel, godkjenner vilkår(evt.
signerer) og betaler. Betaling skjer enten direkte eller etterfaktureres.
6. Overlevere nøkkel
Samme som i manuell prosess.
7. Få tilbake nøkkel
Samme som i manuell prosess.
8. Kontroll
Samme som i manuell prosess.
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Helautomatisert prosess for leietager

Her skal vi se på hvordan en helautomatisert utleieprosess er for en leietager. En slik prosess
foregår i 3 steg som er illustrert under.

1. Finne tjenesten og fullstendig sammenligning
Leietaker går til en plattform og finner tjenesten som møter deres behov
for gitt tid og område. Deretter kan sammenligne pris med private
aktører for å ta mest mulig informert beslutning som passer deres
behov. Nødvendigheten for visning er minimal, da det finnes bilde,
video og evt. virtuelle løsninger.
2. Book, Betal & bekreft vilkår
Bruker velger tid de skal ha (tjeneste forvalter viser alle tilgjengelige og
tilgjengelige tidspunkt), etter valgt tidspunkt og nødvendig informasjon
har blitt gitt, får leietaker en pris de skal betale og vilkår de må
godkjenne deretter betale. Når det har blitt gjort får de en kvittering på
deres booking. Første gangen må man registrere og verifisere seg med
BankID. Deretter logge inn og booke.
3. Få adgangskode/tilgang
Dette er tjenester som har en digital lås som er sammenkoblet med
bookingsystemet, slik at leietaker får tilgang til tjenesten i perioden de
har betalt for. Hvis de blir lenger enn tiden de har oppgitt, vil de få
beskjed at de må betale mer. Hvordan skal system vite at de er ferdig
med oppholdet sitt? Må de melde seg ut, hvis de ikke gjør det, vil
systemet holde deg ansvarlig for tredelse av tid, samt. evt ødeleggelser.
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Helautomatisert prosess for utleier
Her skal vi se på hvordan en helautomatisert utleie prosess er for en utleier. En slik prosess
foregår ofte i 3 steg som er illustrert under.

1. Publisere tjenesten
Ta bilder, legge disse ut, registrere og legge inn all nødvendig
informasjon. Integrere mot lås-system.
2. Motta bestilling, betaling og signatur
Utleier mottar en bestilling, med betaling og signatur inkludert.
3. Kontroll
Dette er det eneste utleiere må gjøre, er en kontrollsjekk etter endt
utleie. Dette kan også automatiseres ved å ta bilder før og etter leie
perioden.
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