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AK TIV K OMMUNE

AKTIV KOMMUNE

En digital tjeneste for leie  
av lokaler og utstyr

fra kommunen

AK TIV K OMMUNE

Aktiv kommune er enkelt å bruke
for innbyggere, lag og organisasjoner -

gir god oversikt over hva somer ledig og ikke ledig.

Gode søkefunksjoner –
lett å finne fram tildet man trenger.

Kontakt oss

Ta kontakt på aktiv-kommune@stavanger.kommune.no

MariannStrandvåg  
Stavanger kommune  Tlf.: 

977 15 449
E-post: mstrandvag@stavanger.kommune.no

Aktiv kommune for 
over ein million

innbyggerer

Nye kommuner på vei inn i den 
digitale løsningen.

• I dag er vi 14 kommunersom en del av løsningen
vår.

• Løsningenblirgjort tilgjengelegfor flere og flere
innbyggere i Norge

• Tjenestene komplementerer hverandre

• Snakker med hverandre og gir en sømløsfor  
brukerene

mailto:aktiv-kommune@stavanger.kommune.no


ET HELHETLIG KONSEPT

• Standardiserte arbeidsprosesser
• Definerte roller og rutiner (brukerstøtte,  

superbruker,saksbehandler, administratormm)
• Felles forvaltning og drift (feilhåndtering, overvåking,  

oppdatering etc)
• Felles videreutvikling av løsning
• Maler, flytdiagram, opplæringsmateriell, brukerstøtte,  

brukerforum

GEVINST PÅ FLERE OMRÅDER

Viktige interessenter/verdiforslag

Innbyggere/Lag/Frivillige

• Selvbetjeningog 24 /7 tilgjengelighet
• Enkel booking, lett å planlegge og rask  

tilbakemelding
• «Alt» påett sted

Ledere ikommunen

• Tilgjengelig gjøre kommunaleressurser
• Digitalisering og effektivisering av tjenester
• Økt dekningsgrad og optimal bruk av ressursene

Saksbehandlere

• Forenklingog frigjøring av tidi saksbehandlingen
• Bedre oversikt
• Forenkling av søknadsprosess for fastetildelinger
• Deltakeroversikt(smittesporing)

Eiendomsdrift

• Planlegging av vedlikehold, renhold og renovering
• Økt oversikt overbruk
• Enkelt å «deaktivere» bygg eller ressurs

Politikere

• Skape øktaktivitet
• Synliggjøring av bruk
• Referansepunkter tilfolkehelse, inkludering,  

barn og unge etc.

SAMARBEID

HVA er gevinstene ved samarbeid?
• Forenkler og frigjør tid for frivillige, lag og  

organisasjoner
• Samarbeider omkommunenesressurser,og utnytter  

hverandres styrker meroptimalt
• Løsningen bygger på selvkost og delingsøkonomi
• Standardiserer løsnings- og arbeidsprosessene–

innoverer raskere!

FELLES NETTSIDE

WWW.AKTIV-KOMMUNE.NO

• InformasjonomAktiv kommune
• Brukermanualer
• Arbeidsprosesser
• Personvern

ENKEL BOOKING -
ENKEL TILGANG

En løsning som gjør det mulig å booke et lokale, få  
tilsendtpin kode via sms for å lukke seg inn.Pinkoden  
fungererkunfordettidsromhvordeter booket.
Tjenestenkan styresmot deienkelterom i lokalet.

http://WWW.AKTIV-KOMMUNE.NO/

