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Bakgrunn

• Lindesnes: Ble en kommune fra 1 januar 2020

• 4 forskjellige nøkkelsystem i ny kommune

 Et system får vi ikke nøkler til lengre

 Nøkler på avveie

 Utgåtte patenter

 Vanskelig å holde oversikt over utlånte nøkler

• Fryste låser i nøkkel boks

• Ingen mulighet til å hente ut logg



Overgang fra nøkkelsylinder til elektronisk 
sylinder i nøkkelboksene

Overgang fra fysiske nøkler til digitale nøkler



iLOQ

iLOQ elektronisk låssylinderen
• Består av antenne (sort del), elektronikk og låspendel.
• Kommuniserer via NFC.
• Ikke noe batteri i selve låsen, strøm får den via NFC.

Hvordan fungerer det?
• Benytter mobiltelefonen eller FOB for å åpne låsen i 

nøkkel boks
• Alt administreres digitalt.

• Legge til nøkler og fjerne nøkler
• Hente ut logg
• Sette restriksjoner/adgangsrettigheter til låsene



Telefon eller FOB som nøkkel

• iLOQ S50 (app) på telefon som fungerer som nøkkel
• Adgang som standard er 8,5 time
• Bruker samme telefoner som de bruker i dag.

Brukes når man ikke har jobbtelefon
• Telefon må ha installert iLOQ Fob App – ingen registrering

• Varighet på adgang settes opp individuelt
• Innebygget batteri – kan vare opp til 1 år, avhengig av bruk.

• Lades via USB – prosedyre og rutine er opprettet



Hvordan fungerer løsningen?

Administrasjon: Server: Tjenesteutfører:
Nøkkelboks:



Gjennomføring 
Lindesnes 
Velferd 2020-21



Gevinstkartlegging

• Fordeler
• Digital nøkkel – flere muligheter i valg av 

nøkkel 
• Mulighet for samarbeid med Brannvesen
• Digitalt verktøy – med oversikt over logg, 

tilganger, endringer i soner osv.
• Ikke batteri i låsen 
• Lang holdbarhet
• Lav driftskostnad

• Ulemper:
• Synlige nøkkelbokser hos bruker
• Administrering av nøkler i nøkkel boks



• Hvem får elektronisk lås i nøkkel boks?

 Nøkkel boks følger trygghetsalarm brukere i 
innføringsperioden

 Vurdere andre brukere etter hvert

• Nøkler:

 Mobiler

• Ansatte i velferd

 FOB nøkkel

• Brannvesen



Brannvesen 

 De ønsker ikke app på mobil. 

 De ønsker FOB til hver bil i 
kommunen. 

 FOB nøkkel - må oppdateres via 
mobil. 

 Vi kan bestemme hvor ofte FOB 
nøkkel må oppdateres. 

• De får opplæring i utstyr og en nøkkel 
boks som de kan teste på. 



Bruk av elektronisk låssylinder i nøkkel boks

• Opplæring av ansatte før montering

• Tjeneste forløp på elektronisk lås er en del av trygghetsalarm forløpet i kommunen

• Ansatte må oppdatere telefon før de går ut på oppdrag

• Brannvesen må oppdatere FOB nøkkel etter fast rutine.

• I bruk ute hos tjenestemottaker:



Risiko med løsningen

• Hovedpunkter fra Ros analyse gjennomføring: 

 Nøkkel boks fungerer ikke 

 Felles mobiler  - miste oversikt over hvem som er pålogget

 Feil på mobil/app fungerer ikke

 Manglende dekning

 Utarbeidet prosedyrer for å redusere konsekvens

• Bruk av elektronisk lås til tjenestemottakere med trygghetsalarm

• Dersom nøkkel boks ikke fungerer



Administrering av systemet

• Fleksibel og enkel-i-bruk plattform

• Administrasjon av låsesystemet/adgangskontroll

 Tilgangsrettigheter

 Sletting av tapte nøkler

 Utlevering og tilbakelevering av nøkler

 Eiendommer

• Systemansvarlig: tekniker i velferd

• Utført personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

 Kun informasjon om tjenestemottakers ID, derfor ikke behandling av personopplysninger

 Derfor ikke behov for DPIA



Erfaringer fra innføring og montering

• All montering blir utført av teknikere fra velferd

 ca 600 låser

• Utfordringer med å bytte lås – ikke alle nøkkelbokser er like

 Samarbeid med leverandør på utfordringer

• God planlegging og system på utrulling er viktig
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