
Vest Telemark-kommunene
Oppsummering digital strategi-workshop



Oppdragsbeskrivelse
Vest Telemarksrådet ønsker å utvikle en felles digital strategi for Fyresdal, Kviteseid, 
Vinje, Seljord og Tokke.

Målet med prosessen er å kartlegge hvordan ulike målgrupper ønsker å benytte 
digitale kommunale tjenester, avdekke fremtidsscenarier samt kartlegge 
brukerbehov. Vi har i dette dokumentet samlet resultatet av arbeidsmøtene, samt 
innspill til konkrete forbedringer og videreutvikling av kommuneportalen.



Hovedmålgrupper, personas og 
kundereise
Kommunene skal henvende seg til alle, uavhengig av kjønn, alder eller livssituasjon. Vi 
definerte i felleskap de viktigste hovedmålgruppene, og utviklet tilhørende personas og 
kundereise basert på webredaktørenes egne erfaringer.



Utvalgte målgrupper

Konfidensielt © Copyright – Edison Wolfram AS

Hytteeieren Småbarnsmor Pensjonisten Grunderen Bedriftseieren Ungdom
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Personling profil:

Lav Høy
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Kjennskap til kommunens tjenester

Web og digitalkunnskap

Ukentlig bruk

Utstyr/gadgets:

Favorittnettsteder:

Hans Olav er en oppdatert, nyskjerrig og engasjert bestefar. Han 
er leder i pensjonistforeningen og en aktiv ressurs i eldrerådet. 

Hans Olav Hansen
Møteplan for eldrerådet, sakspair, 
aldersbosted/kommunal leilighet, kommunale avgifter

Samsung Galaxy, Bærbar PC 

Aftenposten.no, Historiske sider, Yr.no

KS.no

Pensjonist

Alder: 67

Famililesituasjon: Enkemann

Bolig: Enebolig

Peronlighet: Positiv og aktiv



Brukermål:

Brukerscenario:

Triggerord:

Pensjonist

Hans Olav Hansen

Finne kommunale avgifter, Finne kontaktperson for kommunal 
bosted/eldrebolig, laste ned/se på møteplan og dokumenter for 
eldrerådet.

Hans Olav bor fortsatt i eneboligen han har bygget, men vurderer nå å overdra huset til barna. Han ønsker derfor å vite hvor han
må henvende seg for å få informasjon og evt. søke om anskaffelse av kommunal leilighet. 

Han liker å ha god oversikt, spesielt om det blir store endringer i kommunale avgifter og gebyrer.

Avgifter, eldrebolig, Møteplan, Møteinkallelse
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Pensjonist

Hans Olav Hansen

BHG	  Plass,	  SFO,	  Idrettslag,	  
Helsestasjon,	  Politikk,	  
Skolerute,	  Kulturskole,	  
Skjema/byggesak,
Jakt/Friluft	  

Hva	  koster	  det?	  
Tomt?
Pris/byggesak?
Hva	  skjer/aktiviteter?

Kommunens	  nettside
Mail
Facebook
Instagram
YouTube
Google

Skjema,	   Time	  hos	  helsesøster
Sakskart/dokumenter
Aktivitetskalender
Byggesak
Bolig-‐tilskudd
Skolestart

Hvordan	  melde	  barn	  inn	  i	  skole
Hva	  koster	  det?
Når	  er	   skolestart?	  
Hvor	  kan	  jeg	   jakte?

Mobil
Ipad
Pc/Laptop

Når	  får	  jeg	   svar?
Når	  får	  jeg	   innkallelse	  eller	   time	  
hos	  helsesøster?

Aktivitetskalender
Helsesøster
Skolerute

Mobil
Ipad
Pc/Laptop
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Lav Høy
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Kjennskap til kommunens tjenester

Web og digitalkunnskap

Ukentlig bruk

Utstyr/gadgets:

Favorittnettsteder:

Anne er en engasjert mor som er aktiv innenfor idrett og 
kulturlivet. Hun er en egasjert mor som følger opp sine barn 
innenfor de samme områdene. 

Anne. R. Aar
Ønsker informasjon om barnehage, skole
kultur, byggesak, politikk og helse

Samsung Galaxy, Bærbar PC 

VG, Dagbladet, ellos.no, diverse 

Nettbutikker, Facebook, XXL.no

Småbarnsmor

Alder: 34

Famililesituasjon: Samboer, 2 barn

Bolig: Enebolig

Peronlighet: Utadvent, positiv og engasjert



Brukermål:

Brukerscenario:

Triggerord:

Småbarnsmor

Anne R. Aar

Finne skolerute, informasjon om helsestasjon, gebyer, barnehage, 
byggesak, bygging, regler og fremgangsmåte for bygging, skjema, 
politiske tema, informasjon om storviltsval.

Anne har barn både i skole og barnehage, og hun merker at huset begynner å bli litt lite for den voksende familien. Hun og 
samboeren vurderer derfor om de skal bygge ut. 

Anne trenger også å vite mer om helsestasjon, lege og fysioterapeut. 

Anne er en aktiv mor som tar barna med på turer og aktiviteter. Hun vil også finne informasjon om kulturskole/tilbud og aktiviteter 
for barna.

Skolerute, barnehagerute, gebyr, aktiviteter, Lege
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Småbarnsmor

Anne R. Aar

BHG	  Plass,	  SFO,	  Idrettslag,	  
Helsestasjon,	  Politikk,	  
Skolerute,	  Kulturskole,	  
Skjema/byggesak,
Jakt/Friluft	  

Hva	  koster	  det?	  
Tomt?
Pris/byggesak?
Hva	  skjer/aktiviteter?

Kommunens	  nettside
Mail
Facebook
Instagram
YouTube
Google

Skjema,	   Time	  hos	  helsesøster
Sakskart/dokumenter
Aktivitetskalender
Byggesak
Bolig-‐tilskudd
Skolestart

Hvordan	  melde	  barn	  inn	  i	  skole
Hva	  koster	  det?
Når	  er	   skolestart?	  
Hvor	  kan	  jeg	   jakte?

Mobil
Ipad
Pc/Laptop

Når	  får	  jeg	   svar?
Når	  får	  jeg	   innkallelse	  eller	   time	  
hos	  helsesøster?

Aktivitetskalender
Helsesøster
Skolerute

Mobil
Ipad
Pc/Laptop
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Kjennskap til kommunens tjenester

Web og digitalkunnskap

Ukentlig bruk

Utstyr/gadgets:

Favorittnettsteder:

Siri er en positiv og nyskjerrig jente, har en aktiv livsstil og er glad 
i å være sammen med venner, kjøre ski og snowboard og hest. 

Siri Knutsdatter
Ønsker informasjon om barnehage, skole

kultur, byggesak, politikk og helse

iPhone 6, Macbook

Session.no, Boardshop.no, Fitnessblogger,

Kicks.no

Ungdom

Alder: 15

Famililesituasjon: Bor hos mor og far. Eldst av tre

Bolig: Hjemme i enebolig

Peronlighet: Glad og aktiv



Brukermål:

Brukerscenario:

Triggerord:

Ungdom

Siri Knutsdatter

Skolerute, Aktivitetstilbud, Stipend, Skjema, Kalender, Sommerjobb, 
Frikort, skattekort

Anne har over lengre tid vurdert å starte med styrketrening og lurer defor på hva slags treningstilbud som finnes i kommunen. 
Hennes digitale adferd starter som regel på Google, hvor hun søker seg frem til informasjon om treningstilbud som finnes i 
nærheten. Hun er også skoleelev og ønsker informasjon om skolestipend, skolerute, busstilbud og informasjon om skiløyper og 
andre aktiviteter som finnes i kommunen. 

Til sommeren skal hun forsøke å finne seg en sommerjobb, og lurer derfor på hvordan hun skaffer seg fri-kort og/eller skattekort.

Trening, Skole, Fritid, Sommerjobb, Priser, Skjema, Stipend, Skole, 
Ungdomstilbud, Aktiviteter
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Ungdom

Siri Knutsdatter

Sommerjobb
Kinotilbud
Heste-‐tilbud
Studentstipend
Helsesøster

Treningsstilbud?
Busstilbud?
Studentordninger?
Hva	  skjer/aktiviteter?
Kan	  jeg	  søke	  om	  stipend?
Kontakte	  helsesøster?

Google
Snapchat
Jodel
Fronter
You-‐Tube
Chat

Chat
Søknadsskjema
Søknadsfrister
Aktivitetskalender
Helsesøster
Frikort/sommerjobb

Hva	  skjer?
Hva	  finnes	  av	  treningstilbud?
Hvilken	  videregående	   skoler	  finnes	  det?
Info	  om	  lag	  og	  foreninger?

Google
Mobil	  /	  iPhone

Når	  får	  jeg	   svar?
Hvor	  mye	  kan	  jeg	   tjene?

Få	  time	  hos	  helsesøster
Oversikt	  over	  ungdomstilbud
Egen	   landingsside	  for	  ungdom

Mobil
Laptop
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Kjennskap til kommunens tjenester

Web og digitalkunnskap

Ukentlig bruk

Utstyr/gadgets:

Favorittnettsteder:

Jonny er en entreprenør som har ti ansatte. Han tar oppdrag for 
kommunen og private. Han er alltid tilgjengelig på mobil og e-
post.  

Jonny Bakken
Ønsker å finne gjeldende reguleringsplan og 
kontaktpersoner i kommunen. Han vil vite hva han må søke 
om, og hva han kan gjøre i forhold til ulike 
byggeplaner/prosjekter. 

iPhone 6, Macbook

Nettaviser, finn.no, maskinprodusenter,

Bygg.no, teknisk ukeblad, hjemmesiden 

til kommunen

Bedriftseier

Alder: 48

Famililesituasjon: Skilt, 2 barn

Bolig: Enebolig

Peronlighet: Selvsikker, pågangsmot, arbeidsnarkoman



Brukermål:

Brukerscenario:

Triggerord:

Bedriftseier

Jonny Bakken

Gjeldende reguleringsplan, Oversikt over Vann og avløp, Søknader om 
igangsettelse/opparbeidelse av tomter, kontakte plan/teknisk avdeling 
da han er usikker på fremgangsmåten

Jonny har fått i oppdrat med å utvikle hyttetomter på et helt nytt hyttefelt på heia. Han er også på jakt etter nye prosjekter han 
ønsker å levere anbud på. Han følger derfor med på som skjer i kommunen, kommuneplaner og prosjekter som skal igangsettes. 

Han har en fast person han kjenner godt i kommunen, og ringer stort sett han når det er noe han lurer på. De har svært gode 
relasjoner og et ryddig og profesjonelt forhold. 

Reguleringsplaner, Kart, Vann og avløp, Tomter, Anbud, 
Byggeprosjekter, Utvikling, Byggesak
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Bedriftseier

Jonny Bakken

Oversikt	  over	  byggeprosjekt
Vann	  og	  avløp
Planer
Skattekontor
Politikk	  og	  kommuneplan

Møte?
Skattekontor?
Støtteordninger?
Politikk?

Kommunal	  hjemmeside
Byggesak.no
Nav.no
Doffin.no
Altinn.no
E-‐post
Facebook
LinkedIn

Planer
Kart
Skjema	  og	  dokumenter
Skatt	  og	  avgift
Næringsliv
Sakskart	  og	  møtebøker

Søknadsfrister?
Behandlingstid?
Utvalgsmedlemmer?

Mobil	  /	  iPhone
PC

Når	  får	  jeg	   svar?

Når	  kan	  jeg	  starte?

Doffin.no

Planer
Skatt	  og	  avgift
Næringsliv
Sakskart	  og	  møtebøker
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Kjennskap til kommunens tjenester

Web og digitalkunnskap

Ukentlig bruk

Utstyr/gadgets:

Favorittnettsteder:

Marianne har samboer fra Vest-Telemark og har studert på Ås 
Landbruksskole. Han har fått jobb i Vest Telemark. Hun er ingeniør, er aktiv 
, søkende og vil starte for seg selv men gjerne i et felleskap. Hun er 
interessert i kultur, friluftsliv og trening. 

Hun er nyskjerrig og følger med, søker informasjon på kommunale 
nettsider, Googler mye, leser nyheter, nærlingslivssider og fagstoff.

Marianne Olsén
Hjelp til å finne informasjon om oppstartsbedrifter, lokaler, 
økonomisk finansiering, støtte, faglig felleskap, digital 
infrastruktur, bolig og kulturtilbud

iPhone 6, Macbook

Enova.no, DNT.no, Google, Inatur.no

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat,

Finn.no, dn.no, Tekna

Grunderen

Alder: 27

Famililesituasjon: Samboer

Bolig: Boligsøker

Peronlighet: Positiv, pågangsmot, kreativ, utadvent, faglig 
nyskjerrig



Brukermål:

Brukerscenario:

Triggerord:

Grunderen

Marianne Olsén

Økonomiske ordninger (etablering)
Aktivitetskalender
Næringslivsinformasjon
Ski og løypekart
Ledig bolig/småbruk

Marianne googler seg frem til alle kommunene i Vest Telemark. Hun tar for seg en og en hvor hun leter etter Næring –og 
etableringsordninger, tilskuddsordninger, lokaliteter/næringsareal, kontorlokaler, næringshager, hva slags næringsliv som finnes og 
øvrig næringsliv.

Hun lurer på hvordan de ulike kommunene satser på fornybar energi, og ser etter etablerte fagmiljøer på dette området.

Marianne leker med tanken om å få seg et småbruk hvor hun kan etablere kraftløsninger som utnytter fornybar energi. Dette vil
fungere som utstillingsvindu for bedriften hennes. 

Energitiltak, ENØK, etablering, næringsutvikling, kultur, turkart, bolig



© Copyright – Edison Wolfram AS

Grunderen

Marianne Olsén

Informasjon	  om	  bolig/småbruk
Kulturliv
Info	  om	  Fagmiljø
Oversikt	  over	  turområder
Kart
Kontaktinformasjon

Tilskuddsordninger?
Økonomisk	  støtte?
Næringslokaler?
Hva	  skjer?
Digital	  infrastruktur?

Mobil
Google
Facebook
Twitter
Kommunal	  nettside

Bolig
Møte	  med	  næringssjefen
Bli	  kjent	  med	  andre	  grundere
Informasjon	  om	  etablering/næring
Kalender

Hva	  finnes	  det	  av	  næringsliv?
Har	  kommunen	  støtteordninger?
Hvem	  er	  næringssjef?
Hva	  skjer	  i	   kommunen?

PC
Kommunal	  nettside

Egnet	   lokale?
Når	  får	  jeg	   svar	  på	  tilskudd?
Politisk	  behandling?

Etablererkontoret
Telefon
Mail
Dele	  på	  SoMe

Grunder-‐historier
Presentere	  seg	  for	  politikere
Fylle	  ut	  skjema
Arrangementer/kalender
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Kjennskap til kommunens tjenester

Web og digitalkunnskap

Ukentlig bruk

Utstyr/gadgets:

Favorittnettsteder:

Andreas er en aktiv ung småbarnspappa som er glad i natur og friluftsliv. 
Han er også trener for Grenland Ski og bruker mye av fritiden sin på dette. 
Han har nettopp overtatt familiens hytte i Fyresdal og ønsker nå å 
modernisere denne. 

Andreas Wiesen
Nettopp arvet hytte på heia.

Ønsker å bygge ut, koble på VA, strøm, renovasjon og 
bredbånd.

Android – Samsung Galaxy, Laptop

Hytteliv.no, Visittelemark.no(fyresdal)

Fyresdal.kommune.no, kvaskjer.no, VG.no

XXL.no, Facebook

Hytteeier

Alder: 32

Famililesituasjon: Familie, 3 barn

Bolig: Enebolig i Porsgrunn

Peronlighet: Pågående, selvsikker, sosial og litt 
”verdensmester”



Brukermål:

Brukerscenario:

Triggerord:

Hytteeier

Andreas Wiesen

Få rask hjelp vedrørende hytteprosjektet og rask gjennomføring
Vite behandlingstid (utålmodig)

Andreas har mange spørsmål og problemstillinger han ønsker svar på i forbindelse med hytteprosjektet. Han ønsker å få kontakt
med kommunen, for å få svar/oversikt over kostnader og prosess.

Han og familien ønsker å benytte hytta og tilbudene i Fyresdal, og i den forbindelse søker han informasjon om hva som finnes av 
aktivitetstilbud for barna og andre aktiviteter for familien. 

Byggesak, avgifter, behandlingstid, kart og planer, friluftsliv
Skiløyper, kalender, hva skjer
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Hytteeier

Andreas Wiesen

Informasjon	  om	  bolig/småbruk
Kulturliv
Info	  om	  Fagmiljø
Oversikt	  over	  turområder
Kart
Kontaktinformasjon

Tilskuddsordninger?
Økonomisk	  støtte?
Næringslokaler?
Hva	  skjer?
Digital	  infrastruktur?

Mobil
Google
Facebook
Twitter
Kommunal	  nettside

Bolig
Møte	  med	  næringssjefen
Bli	  kjent	  med	  andre	  grundere
Informasjon	  om	  etablering/næring
Kalender

Hva	  finnes	  det	  av	  næringsliv?
Har	  kommunen	  støtteordninger?
Hvem	  er	  næringssjef?
Hva	  skjer	  i	   kommunen?

PC
Kommunal	  nettside

Egnet	   lokale?
Når	  får	  jeg	   svar	  på	  tilskudd?
Politisk	  behandling?

Etablererkontoret
Telefon
Mail
Dele	  på	  SoMe

Grunder-‐historier
Presentere	  seg	  for	  politikere
Fylle	  ut	  skjema
Arrangementer/kalender



Hvordan fungerer nettsidene 
i dag? 



Hvordan fungerer nettsidene i dag
Vi benyttet historiske data fra Google Analytics til å studere hvordan sidene blir 
benyttet av de ulike beøkende. Rapportene konstanterer at brukervaner og behov 
er sesongavhengig samt at noe informasjonsbehov varierer fra kommune til 
kommune. 

Det er likevel noen innholdsområder som utmerker seg på tvers av kommunene, 
og blir derfor klassifisert som viktige.  



1.Januar – 22.Mars 20171.August – 31.Oktober 2016

Eksempel: Fyresdal Kommune - Sesongvariasjoner



1.August 2016 – 22.Mars 2017

Eksempel: Fyresdal Kommune – Mest besøkte sider



Informasjonsarkitetur (IA)
Basert på besøkstall og rapporter fra Google Analytics ble innholdet rangert fra 
viktig til mindre viktig. Dette gir et bilde av hvordan informasjonsarkitekturen og 
innholdsprioritering bør struktureres basert på faktiske brukerbehov. 



Viktig

Mindre viktig

Kontakt
oss

Ledig 
stilling

Postlister Kommune-
kart Politikk Møteplan Innkallelse/

Protokoll

Priser &
Gebyr Planer Skjema Bygg &

Eiendom Legetime

Kultur, 
Idrett og 

fritid
Skolerute Barnehage Tilskudds-

ordninger

Turist Kommune-
økonomi

Rangering av innholdsområder



Barn & 
familie

Nåværende struktur

Bolig &
eiendom

Ledige
stillinger

Skjema Komnune
planer

Kultur, 
idrett & 
fritid

Natur &
miljø

Næring & 
landbruk

Om 
kommunen

Helse & 
omsorg

Politikk Skatter &
avgifter

Skole &
barnehage

Trafikk, 
reiser & 

samferdsel

Innsyn i 
post og 
saker

ARBEID

BARN OG FAMILIE
BUSTAD OG EIGENDOM

FORBRUKARSPØRSMÅL

HELSE HYTTEEIGAR OG TURIST

INDIVID OG SAMFUNN

INNVANDRING OG INTEGRERING

KOMMUNALE PLANAR

KULTUR, IDRETT OG FRITID
NATUR OG MILJØ

NÆRING

OMSORG, TRYGD OG SOSIALE TENESTER

ORGANISASJON

POLITIKK

RETTSLEGE SPØRSMÅL

SKATTAR OG AVGIFTER

SKULE OG UTDANNING

TRAFIKK , REISER OG SAMFERDSEL

Forslag til nye justerte kategorinavn og struktur



Brainstorming 
hovedside

Øvelse:



Brainstorming hovedside
Basert på tall fra Google Analytics, personas og kundereiser, gjennomførte 
arbeidsgruppen en 15-minutters brainstorming-øvelse, hvor målet var å få opp 
innholdsområder man anser som viktige å ha representert på hovedsiden.



Viktig

Mindre viktig

Hvem er
du?

Næring og 
landbruk Politikk Bolig &

eiendom
Helse og 
omsorg Kontakt Ledige

stillinger
Kultur og

fritid
BHG, Skole

og oppvekst Innsyn
postlister

Planer og
kunn-gjør-

inger
Søknads-
skjema

Om 
kommunen

Tjenester
A-Å

Hva skjer? Tomter til
salgs Nyheter Avgifter og

gebyrer

Personalisering

Brainstorming Hovedside



Gut-feeling



Gut-feeling test
Arbeidsgruppen ble presentert for ulike offentlig –og kommunale nettsider, hvor 
man skulle dele ut poeng basert på hvilken som ga den beste magefølelsen. 

Hensikten med øvelsen var å gi inspirasjon og tanker til det videre arbeidet med 
wireframes og informasjonsakriktektur (IA)



2.



4.



5.



5.





3.



7.



Andre kommunale og offentlige 
nettsteder
Deltakerene gjennomførte en skrivebordsanalyse av utvalgte 
nettsteder de syntes fungerte godt. Blant disse var det spesielt 
Sør-Fron Kommune som utmerket seg.





Oversiktlige snarve ie r til
me st be søkte område r

Tyde lig søke fe lt med lenke r
til kontaktinformasjon og 
ansatt-ove rsikt

Andre tjene ste r / område r



Wireframing
Gruppearbeid:



Wireframing / konseptskisser
Med referanse til utviklede personas, wireframes og innholdsprioriteringer ble 
deltakerene det inn i grupper på to. Målet med oppgaven var å utvikle 1-2 
konseptskisser på hvordan den nye nettsiden til Vest-Telemark kommunene 
Kan/bør struktureres. 



Wireframes/konseptskisser



Forslag til forbedringer og 
videreutvikling



Først: SiteCore gir VT-kommunene unike 
kommunikasjonsmuligheter!
• Vest Telemark-kommunenes websider ligger i dag på SiteCore

• SiteCore er flere år på rad kåret til verdens beste CMS-løsning
• Løsningen har unike personaliseringsmuligheter – som VT-kommunene ikke utnytter i det hele 

tatt i dag
• Brukt riktig og optimalt, kan SiteCore fungere som en komplett ”kommunikasjons-maskin”
• Vår anbefaling er derfor at VT-kommunene seriøst burde vurdere å utnytte de mulighetene 

som ligger i SiteCore
• Utvikling av personas og kundereiser danner et godt utgangspunkt for å starte med 

personaliseringen i SiteCore



Konklusjoner og forbedringer
Gjennom utvikling av personas og brukerreiser avdekket deltakerne forbedringsmuligheter i forhold til 
dagens websider. Svakheter som kom frem, var blant annet:

• For stort fokus på bakgrunnsbilde (reiselivsfølelse)
• Tjenester og skjema er godt gjemt bort (krever klikk)

• For stort nyhetsfokus (ikke viktig for brukerne)

• Ingen mulighet for personalisering av innhold

• Mye relevant innhold ligger skjult



Skisseforslag på redesign av dagens webside
• Deltakerne skisserte til slutt (wireframe-)forslag til hvordan kommunens 

webside kan forbedres, basert på arbeidet i de foregående fasene:

• På de neste side følger en rentegnet wireframeskisse på endelige 
forslag til ny nettside basert på ”konsensus” blant deltakerne



Forslag til ny 
hovedsidestruktur



Forslag til ny 
hovedsidestruktur



Til slutt: Noen tanker om digitalisering
• Å utvikle bedre brukeropplevelser på websiden - gjøre innholdet mest mulig 

tilgjengelig og relevant for brukerne - bør være en selvsagt, kontinuerlig og alltid 
høyt prioritert oppgave for en kommune

• Likevel er det selve digitaliseringen av tjenestene bak informasjonen som er en 
av de største utfordringene – og mulighetene – kommunene har i dag

• Norske kommuner generelt ligger langt etter i denne utviklingen, i forhold til f.eks. 
Sverige og Danmark og kan spare mye på å digitalisere og kostnads-
effektivisere sine tjenester (se: lenker til relevante artikler neste foil)



Noen relevante artikler om digitalisering 
av offentlige tjenester
http://e24.no/betalt-‐innhold/bak-‐tallene/vaer-‐smart-‐naar-‐du-‐skal-‐digitalisere-‐kommunen/23943236

https://www.digi.no/artikler/halvdigitalt-‐tov-‐i-‐oslo-‐kommune/290965

https://www.digi.no/artikler/skryter-‐av-‐oslos-‐it-‐planer-‐men-‐frykter-‐de-‐skal-‐utvikle-‐for-‐mye-‐selv/358757

https://www.digi.no/artikler/dette-‐er-‐et-‐desperat-‐rop-‐om-‐it-‐hjelp-‐fra-‐staten/350648
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