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SAMFUNNSOPPDRAGET

ORGANISASJON

DIGITALISERING

Ansatte:

ALLE SKAL BO
GODT OG
TRYGT

300
KUNNSKAP
Driftsbudsjett 2020:

365 mill kr
• Kartlegging av
bostedsløshet
• Evaluering av Bolig
for velferd og
kommuneprogrammet
• Boligsosial monitor
• Statistikkbanken

HUSBANKENS
HISTORIE
1946-1954:
Gjenreising og nyreising
1954-1965:
Innstramming og omstilling
1965-1970:
Den rasjonaliserte boligbyggingen
1971-1980:
De ekspansive årene
1981-1988:
Deregulering av boligmarkedet
1988-1996:
Gjeldskrise og omlegging
1997-2012:
Fra boligbank til velferdsetat
2013-2020:
Digitalisering og samordnet stat

6 REGIONKONTOR
Tett på kommunene over
hele landet
• Kommuneprogrammet
• Lån og tilskudd

8 NASJONALE
KONTOR
•
•
•
•
•
•
•

Lån og tilskudd
Kommune og marked
Digitalisering
Kunnskap
Styring og utvikling
Kontroll
Økonomi og
fellestjenester
• Kommunikasjon

•
•
•
•
•

E-søknader
Startskudd
Bostøttesystemet
Behovsmeldingen
KOBO - Digitale
løsninger for
kommunale boliger

INNOVASJON

Housing first - bolig først
i tiltakskjeden for å
motvirke bostedsløshet.

Barna først - barnas
behov som
utgangspunkt for
vanskeligstilte familier.

Husbankens løsninger
for eksterne brukere

Digitalisering av Lån og
tilskudd

Pågående digitalisering av
søknader, dialog og
selvbetjening for juridiske
kunder. Mål om å dekke
aktuelle ordninger.
Modernisering av system for
kjernebank for Husbankens
ansatte.
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Digitalisering av Bostøtte
Gir innbygger mulighet for å
søke elektronisk, få oversikt
over vedtak, utbetalinger og
krav.

Forenkler saksbehandlingen
ved automatisk innhenting av
relevante opplysninger og
vedtak.
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Digitalisering av Startlån

Gir bruker mulighet for å søke
elektronisk samt ha en elektronisk
dialog med saksbehandler.
Startskudd er kommunenes
saksbehandlingsløsning for
Startlån som gir elektronisk dialog
med søker, automatisk innhenting
av data og beslutningsstøtte.
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KOBO – Digitale løsninger for kommunale boliger
Jeg får en enklere prosess og større
sjanse for å få egnet bolig

Jeg kan hjelpe Bo i
prosessen

Jeg får oversikt så jeg kan
planlegge boligmassen
utfra reelle behov

Innbyggertjenester
Jeg får beslutningsstøtte
og bedre kvalitet i
tjenesten

Søknad og selvbetjening

Ola
Omsorgsperson

Bo
De som trenger
hjelp til bolig

Jeg får bedre støtte
til å hjelpe de som
trenger bolig…

Pia
Planlegger

Fagsystem for kommunene

Bjarne

Kartlegging, vedtak, tildeling og ventelister
Administrasjon av leieforhold
Oppfølging i bolig
Beslutningsstøtte

Beslutter

Kunnskapsmonitor
Statistikk og analyse

Trine
Jeg får kunnskap
og kan utarbeide
effektive
virkemidler

Tildeler
bolig

Frank
…og kan koordinere med
andre tjenesteområder

Forvalter
bolig

Database
Boligene
Søker og beboer
Leieforhold

Siri
Stat
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Husbanken har
•

nasjonale fellesløsninger for
•
•
•

•

•
•
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Selvbetjening Innbygger

innbyggere,
organisasjoner
samarbeidspartnere

mange og sammensatte
brukergrupper
interne løsninger for autentisering av
kommunale brukere
utviklet egne løsninger for
administrasjon av brukere i
fagsystemer
•
•

ID-porten

ID-porten + Altinn

Selvbetjening organisasjoner

?

ca. 2.800 brukere i dag
forvaltes av Husbanken

Kommunal saksbehandling

«Husbanken har behov for en felles
og sikker løsning for autentisering
av samarbeidspartners brukere i
våre løsninger»

Husbankens behov for autentisering
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Felles løsning som er kjent og akseptert av
samarbeidspartnere
Støtter sikre, enkle og kjente metoder for
autentisering (tilsvarende nivå 4)
Unngå å blande «privat» og «ansatt» bruker
Mulighet for å logge seg på også utenfor
partnerens (kommunenes) nettverk
Støtte for SSO på tvers av løsninger
Kan brukes av ansatte i alle organisasjoner (private
og offentlige)
Mulighet for å velge hvilken organisasjon en ansatt
opptrer på vegne av under innlogging
Integrasjon mot autorativ kilde for ansattforhold,
roller og rettigheter
Minimere behovet for administrasjon av brukere
•
•

•
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Glemt passord
Deaktivert bruker (noen bruker fagsystemene svært
sjelden..)
Opprettelse og deaktivering av brukere knyttet til
arbeidsforhold

«Husbanken ønsker i større grad å sette
samarbeidspartnere i stand til selv å
håndtere egne ansattes roller og
rettigheter i de nasjonale fagsystemene
vi utvikler»

Husbankens behov for rolle- og
rettighetsstyring
•

Tilrettelagt for selvbetjening
•
•
•

•
•

•

Må kunne håndtere nødvendige
kompleksitet av roller og rettigheter
Støtte tildeling av roller på tvers av
organisasjonsenheter
Støtte for hierarki av godkjennere
•

•

Signerte dokumenter
Gjennomført (og bestått) kurs

Integrasjon mot autorative kilder for
ansattforhold
•
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Også på tvers av organisasjoner

Mulighet for automatisk sjekk om bruker
oppfyller krav til rolletildeling
•
•

•

Etterspørre roller og rettigheter
Administrasjon av roller og rettigheter
Etablering av roller og rettigheter

Utveksling av token

