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2017
Origo ble formelt 

etablert

2018
Produktutvikling 

oppstart i 

august

Oslo Origo

35
innleide 

konsulenter

11
Produktteam 

med tverrfaglig 

kompetanse

61
fast ansatte med 

lang og bred 

erfaring
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Visjon for den digitale transformasjonen i Oslo kommune

Realisere historien om Tim
Youtube

https://www.google.com/search?q=historien+om+Tim&rlz=1C1GGRV_enNO763NO763&oq=historien+om+Tim&aqs=chrome..69i57.3226j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Felles mål for den 

digitale transformasjonen

Vi forstår innbyggerne våre og tilbyr våre 

tjenester når de ønsker det og trenger det

Vi løser innbyggernes behov uavhengig 

av offentlig sektors organisering

Hver tjeneste som tilbys, skal bygges på 

Oslo kommunes felles tjenesteplattform
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Hvordan jobber man med digital transformasjon når 

organisasjonen ser slik ut…?

~30
virksomheter

8 
byrådsavdelinger

15
bydeler ansatte

…hvordan forener man...

...for å møte behovene til...

53,000

~680,000 
innbyggere
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Lærings men vi går og bygging av endringskapasitet

For å få full effekt av ny teknologi

 avgjørende at virksomheten er i stand til å 

ta imot og ta i bruk teknologien.

Vi jobber derfor sammen med virksomhetene 

for å bygge endringskapasitet og bistå dem i 

deres digitale modningsreise.

● Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp i 

alle våre aktiviteter

● Vi jobber fra topp til bunn og fra bunn til 

topp, gjennom de ulike aktivitetene i 

Oslo Origo
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En rekke initiativ og aktiviteter som sakte

men sikkert skal bidra til digital kompetanse og modning

● Digital leder

● Endringsagentnettverk

● Buddy-programmet

● Produktutvikling sammen med virksomheter

● Tim universet

● Innsiktsbanken

● Tim-talks

● Hackatons

● Podcasts

● Origo Labs (https://labs.oslo.kommune.no/)

● Show and tell

https://labs.oslo.kommune.no/
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Video om Digital leder legges inn her
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Våre erfaringer – så langt
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DIGITAL LEDER

Styrker ledernes forståelse av tjenesteutvikling med brukerinvolvering

BUDDY 

Omvendt mentorprogram. Lederne får nye perspektiver på ledelse og styring

ENDRINGSNETTVERK

Arena for deling og samhandling mellom mellomledere og medarbeidere 

i kommunens virksomheter
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Veien videre… 
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Origo → Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid (EHA) 

= Tettere på innbyggertjenestene
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Forsterket fokus på 

data og digitale ressurser 

relatert til virksomhetens 

kjerneprosesser og 

tjenester 

Innbygger-

involvering i 

utvikling av 

tjenester og 

produkter
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Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Takk for meg!

anne.marie.lossius@byr.oslo.kommune.no


