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ReIT –et innovasjonssamarbeid
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Samarbeidsmodell
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Kunnskaps- og
erfaringsutveksling

Felles innkjøp
Innkjøpssamarbeid

Driftssamarbeid

Innovasjonssamarbeid

Tjenestesamarbeid

Målsetning: Ta risiko sammen for å gjøre innovasjon for å løfte virksomheten til en 
nytt nivå. 
Eksempel: Løsninger som forbedrer brukeropplevelse, ny teknologi for bedre sortering 
eller gjenvinning
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Prinsipper for samarbeidet og 
organisering
– Samarbeidet er «dugnadsbasert» - aktørene gir og 

tar

– Selskapene gjensidig forpliktet å involvere seg aktivt i 
nettverksarbeidet

– Det tilstrebes tydelig målstyring, dvs tydelig 
beskrivelse av hva det er viktig å oppnå

– Struktur og rammebetingelser formalisert
– Selskapene sikrer kontinuitet i finansiering, 

kompetanse og kapasitet
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Ambisjon

ReIT etableres og utvikles for å være en felles 
digital utviklingsmotor for selskapene. 

ReIT skal bidra til å styrke selskapenes 
kjernevirksomhet og samtidig bygge evner som 
sikrer at ReIT selskapene tar digitalt lederskap, og 
er en drivkraft for bærekraft og sirkulærøkonomi 
og forblir relevante for kunder og eiere
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Re-tenke 
verdikjeden

Re-tenke 
kundekontakten

Re-bygge 
organisasjonen

Re-definere 
selskapet

Leder-
skap

Bygge for fremtiden

Styrke kjernen



Skaffe, utnytte og frigjøre data

Offentlige registre
Matrikkelen

Enhetsregistret
Folkeregistret

KRR 

Sensorer på utstyr
RFID brikker 

Vekt, volum, lokasjon, tid
Brukertilgang, med mere 

Analysere mønstre
Ruteplanlegging, effektivisere 

innsamling, differensiere 
oppsamling, kundeadferd

Dele data i åpne API Data 
som ikke må være 

konfidensielle kan benyttes 
som råvare av andre

Vi dekker Midt-Norge
Måle veiers beskaffenhet, 
tomme hus, luftkvalitet, 

andre innovative tjenester 
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Produsere egne 
data til eget bruk

Bruke offentlig 
tilgjengelige 

data

Koble data fra 
flere kilder for å 

få ny innsikt 

Gjøre våre data 
tilgjengelig for 

andre

Samle inn data 
for andre enn 

oss selv 
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Skaffe, utnytte og 
frigjøre data for 

bedre inn-sikt og 
læring
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Målbilde og strategi bygger på et omfattende arbeid med bred deltakelse fra ReIT selskapene



Fokusområder

Felles målbilde:
Misjon

Engasjere kunden 
Gjøre det «lett å 

gjøre rett»

Styrke 
kjerneprosesser og 

operasjonell 
effektivitet

Videreutvikle 
forretningsmodell 

og sirkulære 
verdikjeder

Skaffe, utnytte og 
frigjøre data for 
bedre innsikt og 

læring

Engasjere og 
mobilisere

ansatte

Utvikle en digital virksomhetsmodell som muliggjør økt innovasjon

Hovedmål

Skape en kunde- og datadrevet kultur gjennom å 
utvikle felles digitale løsninger

Standardisere, dele og utnytte data, og på 
bakgrunn av dette utvikle bedre kundeløsninger, øke 

verdiskaping og konkurransekraft

Selskapenes arena for å utvikle en datadrevet forretningsmodell gjennom innovasjonssamarbeid
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Målbilde realiseres i fire steg /fire år
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Forankre strategi Skap forutsetninger Eksperimentering og læring Kontinuerlig forbedre1 2 4

Kort sikt
1 - 6 mnd.

Mellomlang sikt
6 – 12 mnd.

Lengre sikt
24 – 48 mnd.

Lengre sikt
12 – 24 mnd.

3.2 Implementere valgt 
organisering av 
innovasjonssamarbeidet

4.1 Bruk data for å avdekke 
nye kundebehov og 
forbedringsområder

2.1 Etabler styrings-modell, 
finansiering, KPI og 
rapportering

4.3 Utvikle nye evner for å 
samle inn og lære av data mer 
kosteffektivt

3.3 Start testing av små 
forbedringer i tjenestene. Benytt 
data for læring. 

2.2 Vurdere og beslutte 
organisering av 
innovasjonssamarbeidet

2.3 Utvikle kompetanse og 
bevissthet blant ledere og 
nøkkel-personell 

4.4 Utforsk økt grad av 
automatisering og 
beslutningsstøtte

3.4 Vurder sourcing av spisset 
kompetanse og kapasitet innen 
teknologi

1.3  Etablere og godkjenne 
mandat for arbeidsgruppen for å 
realisere integrasjonsplattform 
og starte fase 2

1.1 Forankre mål og strategi i 
styringsgruppe og selskapene –
utarbeide likelydende 
saksfremlegg til styrer

1.2 Beslutt og anskaff en  
integrasjonsplattform med en 
første tjeneste

1.4 Foreslå for styringsgruppe 
hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i fellesskap basert 
på vurdering av kost/nytte 

2.4 Etabler infrastruktur og 
kompetanse for data-
innsamling og -deling 

3.1 Skap et trygt miljø for 
datadrevet testing og læring i 
utviklingsarbeid 

4.2 Automatiser testing og 
gradvis øke takten av 
forbedringer i tjenester
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Prosjektportefølje idag

– Felles MS365/MSAzure infrastruktur for REIT

– Felles integrasjonsplattform etablert(IPAAS) med
– Felles MinSide løsning

– Dynamisk Kostra datavarehus

– Felles kundeidentifisering 

– Forprosjekt nivåmåling
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Felles MS365/MSAzure infrastruktur 
for REIT
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On-prem Samlokalisering Hosting IaaS PaaS SaaS

Data Data Data Data Data Data

Applikasjon Applikasjon Applikasjon Applikasjon Applikasjon Applikasjon

Database Database Database Database Database Database

Operativsystem Operativsystem Operativsystem Operativsystem Operativsystem Operativsystem

Virtualisering Virtualisering Virtualisering Virtualisering Virtualisering Virtualisering

Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere

Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring

Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling



Felles integrasjonsplattform
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Felles MinSide løsning

– Bygd på felles Integrasjonsplattform som en PWA
(Progressive Web App)

– Automatisert beholder og gebyrendring
– Skjematjenester integrert med Sak/arkiv
– Saldo/fakturakopi
– Tømmeplan/abb varsel
– Kurspåmelding/administrasjon

– Felles grensesnitt for forvaltning av kundeforhold/adgangskontroll

– Kundens grensesnitt for tjenester som krever identifisering
– Fagsystemuavhengig

– Skalert for tjenester tilgjengelig på tvers av selskap
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Dynamisk Kostra/miljødata 
datavarehus
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Forprosjekt Kundeidentifisering
• Kartlegge hvilke behov og overordnede funksjonalitetskrav selskapene i ReIT har for 

kundeidentifisering på kort og lang sikt.

• Se på muligheter for og hvordan kundeidentifisering kan bidra til å gi bedre 
kundeopplevelser og stimulere til økt ombruk.

• Kartlegge hvilke løsninger som finnes på markedet, og vurdere om dette tilfredsstiller 
ønsket funksjonalitet. Brukererfaringer på etablerte løsninger.

• Vurdere systemlandskapet en løsning for kundeidentifikasjon skal spille inn i og se på mulig 
samordning/datautveksling med andre systemer/tjenester for å oppnå bedre 
kundeopplevelser og stimulere til økt ombruk

• Se på muligheten for ekstern finansiering for etablering av et felles kundeidentifiserings 
system i ReIT.
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