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REIT

• Prosjektet er starten for tettere IT-samarbeid

• Strategisk, økonomisk og kompetansemessig IT-
samarbeid 

• Finansiert av Trøndelag Fylkeskommune på programmet 
for Regionale utviklingsmidler 2019



Bakgrunn/erfaring

• Stor ulikhet i kompetanse

• Stor ulikhet i systemering og systembruk

• Stor ulikhet i digital infrastruktur

• Stor ulikhet i datakvalitet



Bakgrunn/erfaring

• Stor ulikhet i dataeierskap

• Felles integrasjonsutfordringer

• Stor ulikhet og til dels manglende strategi for digitalisering

= Få lavt hengende frukter 
innen samarbeid om digitalisering



Digital modenhet



Behov for felles tiltak blant 
deltakerne for å

• Styrke kompetanse/attraktivitet 

• Øke digital modenhet

• Nå gjenvinningsmål ved hjelp av teknologi

• Forbedre tjenestekvalitet ved bruk av teknologi

• Forbedre kundetilfredshet ved bruk av teknologi

• Definer standard gjennom lik bestilling av støttesystem



REIT utfordringen

• Ulike systemer

• Ulike tjenester 



Utfordringene med integrasjoner



REIT løsningen

• Løsning 1
• Standardisering av system og tjenestetilbud

• Løsning 2
• Felles integrasjonsplattform



Integrasjonsplattform

En integrasjonsplattform er et lag mellom 
data og applikasjoner 

• Plattformen er på den ene siden koblet til 
hvert enkelt selskap sine systemer. 

• Regler i integrasjonslaget gjør data 
homogene på tvers av selskap. 

• Gir oss muligheten til å lage felles 
løsninger, som kan lese og skrive data 
mot underliggende system sine 
datakilder.

Full kontroll

Fleksibel

Enkel å bruke

• Full oversikt

• Økt prosesseffektivitet

• Kortere vei til 

verdiskapning



Integrasjonsplattform
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REIT Forprosjekt

• Forprosjektet vil
• Indentifisere de konkrete behov selskapene har for 

informasjonsflyt og samhandling

• Skaffe en detaljoversikt over de ulike systemene og hvordan de 
blir brukt i dag 

• Gjøre investeringskalkyler for en integrasjonsplattform

• Utarbeide en kravspesifikasjon til en ny integrasjonsplattform som 
muliggjør større grad av informasjonsdeling, samarbeid og 
fellesløsninger uavhengig av systemvalg



Mulig funksjonalitet

• Felles kundeportal 

• Chatbot

• KPI og benchmarking 

• Automatisering av innrapportering av KOSTRA-tall

• Felles apper/varslingstjeneste 

• Felles integrasjonspunkt mot nasjonale tjenester
• Sortere.no, geointegrasjon.no, e-signering

• …..



Tidsplan

• Feb 2020: Organisering, intern prosjektgruppe valgt. Valg 
av underleverandører ferdig.

• April 2020: Behovskartlegging gjennomført.

• Juni 2020: Kravspesifikasjon og investeringskalkyler ferdig

• Juli 2020: Valg av eierskap/langsiktig organisering 
gjennomført. Investeringsbeslutning, inkluderteventuell 
finansieringsplan, tatt.


