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Hva skal vi snakke om?
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 Hvem er jeg?

 Hva er RPA?

 Hvordan bruker vi RPA i Stavanger kommune?



Alexander Olafsrud
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 Rådgiver i innovasjon og digitalisering

 Ansvarlig for RPA i Stavanger 
kommune

 Prosjektleder

 Utdannet sosialøkonom

 Lang erfaring med prosesser, 
forbedringer og strategi

 Fasilitator og pådriver for prosess



Det er ikke en fysisk robot

Det er ikke noe som kan erstatte 

mennesker fullstendig

Tolker og arbeider i 

brukergrensesnittet (GUI)

Kan utføre disse handlingene 

om igjen og om igjen basert på 

regler en setter opp

Fysisk robot?

Hva er egentlig RPA?
Robotic Process Automation

Smart programvare!



Eksempel

Robotprogrammet

Les

Legge til 
her..

..her..

Trykk

..og her

Om igjen 
og om igjen



Lav kostnad

Enkel integrasjon

Fleksibilitet

Enkel implementasjon

Hva er spesielt med RPA?



Øker kvaliteten

Gir bedre prosessflyt

Jobber 24/7

Lettere å skalere en prosess

Gir bedre arbeidsmiljø

Minsker monotont arbeid

Gevinster med RPA



1.
2.
3.
4.
5.
∞.

Repetitive 
oppgaver
Den samme oppgaven utføres om 
og om igjen, på samme måte. 

Regelbaserte 

oppgaver
Oppgave utføres basert på logiske kriterier. 

Stabil prosess
Hvor ofte endres prosessen? En 

prosess som endres ofte, er en 

dårlig kandidat for 

automatisering.

Ja

Nei

Kjennetegn RPA mulighet

Strukturert 

informasjon
Informasjonen som skal leses 

av har likt format hver gang. 
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ROBIN

SK Regnskap

Kemner

PPT

Stavanger byarkiv



Stavanger byarkiv – opprette sak

35 000 saker

3 minutter per sak





Roboter i arkivet

 Opprette sak

 Migrering av data fra gammelt PPT system til Public 

Oppvekst

 Opprette saker for skole og barnehage

 Opprette og avslutte standardsaker i forbindelse med 

skole og barnehage

 Opprette saker for PPT

70 000 nye saker – gevinst med RPA:

unngå ansettelser



Takk for meg
Alexander Olafsrud

Stavanger Kommune

934 31 275


