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Hva er digitalisering?

Generell tjeneste

Individuell tjeneste

Avansert individuell

tjeneste

Proaktiv tjeneste46%

35%

18%

1%



Digital transformasjon 

En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre 

tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester 

.. hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen

.. og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi. 

En grunnleggende og omfattende endring, og ikke til en mindre justering. 

Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring



Hva kjennetegner digitale transformasjoner?

Brukerorientering
• Brukeropplevelsen

• Endrede spilleregler

Virksomhetsutvikling
• Redesign på alle nivå

Innovasjon
• God innovasjonskultur

• Tørre å prøve noe nytt

Digital teknologi
• Nye teknologier

Utnytt data
• Informasjon kun en gang

• Analyse av data

Økosystemet
• Se nytt på mulige 

samarbeidspartnere
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“Technology is changing 

the game quickly and will 

continue to do so. The 

biggest challenge is 

therefore not anticipating 

what comes next, but 

ensuring governments are 

able to deal with change.”

eGovernment Benchmark 2016: A turning point for eGovernment in Europe?



2012

2013

Mål 1: Bedre og raskere møte med offentlig sektor

Mål 2: Mer effektiv ressursbruk

Mål 3: Norge skal ligge i front internasjonalt i å   

utvikle en digital forvaltning

Mål 1: Brukarane skal møte ein open, tilgjengeleg og samanhengande offentleg sektor som tilbyr 

heilskaplege og fullstendige digitale tenester gjennom gode elektroniske sjølvbeteningsløysingar. 

Mål 2: Regjeringa vil effektivisere og frigjere ressursar ved bruk av IKT, for dermed å kunne styrkje det 

offentlege velferdstilbodet samtidig som administrasjonen blir redusert. 

2006

2016

En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning.

Digitaliseringsstrategier 

de siste 10 år



Status digitalisering i Norge

Referanse: Difi

Det er enda et godt stykke vei igjen før 

innbyggere og næringsliv kan forholde 

seg til en heldigital offentlig sektor. 

Mange offentlige virksomheter har ennå ikke 

digitalisert sine tjenester

Mange av tjenestene utnytter ikke mulighetene 

teknologien gir 

Proaktive tjenester lite utbredt 



MEN OFFENTLIGE VIRKSOMHETER 

TRENGER VEL IKKE Å STRESSE?  …. VI 

GÅR JO IKKE KONKURS..



Trenger offentlig sektor å bekymre seg? 

• Vi står ved et vendepunkt

• Offentlig sektor må bli mer 

produktiv

• Økt digitalisering viktig 

virkemiddel

Krav om effektivisering

Krav om digitalt førstevalg

Avbyråkratisering- og 

effektiviseringsreformen i 

statlig virksomheter

- Et årlig kutt på 0,8 pst. av alle 

driftsutgifter

Budsjettkutt



Klare budskap, men har vi vilje og evne?
«Potensialet som ligger i bruk av IKT og digital 

kommunikasjon i offentlig sektor må utnyttes 

bedre.»

«Konkurransen driver kontinuerlig endring. Slik er det 

ikke i offentlig sektor. Effektiv organisering belønnes 

ikke. Ineffektiv drift får få konsekvenser. Når kunder og 

konkurranse ikke driver endringer, blir ledernes evne til 

å gjennomføre omstilling enda viktigere.»
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Krav til effektivitet og omstilling treffer oss 



Skatteinnkrevingssystem i Danmark 

har feilet

Resultat: 114 milliarder norske kroner 

mangler

Skatteminister Karsten Lauritsen i et 

historisk ærlig intervju hvor han 

resonnerer over hva som har gått galt

«Vi har effektivisert Skattevesenet på en dum måte»

• I stedet for å løse oppgavene på en ny måte, så har vi forsøkt å løse de samme oppgavene på samme måte for færre 

penger

• Skattevesenet ble digitalisert for mange år siden. Politikerne og toppembetsmennene har tenkt at nå er de digitalisert - nå 

kan de klare seg de neste 100 år

• Vi har satt strøm på lovgivning

• Politikere tenker at dette kan vi sette ut til en privat it-leverandør

Hva kan vi lære av IT-skandalene? 



Til diskusjon

Hvorfor tror dere prosjekter 

og programmer går galt og 

ikke realiserer de forventede 

gevinster?



Hvorfor prosjekter og programmer går galt og 

ikke realiserer de forventede gevinster
1. Visjonen er utydelig eller mangelfullt kommunisert

2. Det finnes ikke et reelt bilde av den fremtidige situasjonen

3. Det er manglede støtte fra toppledelsen

4. Lederskapet i prosjektet er for svakt

5. Det er urealistiske forventninger til organisasjonens evner og kapasitet

6. Det er for svakt fokus på gevinster

7. Organisasjonen klarer ikke å endre sin kultur

8. Det er mangelfull involvering av interessenter

19Kilde- basert på forskning fra cabinet office UK. 



Program for bedre styring og ledelse

20

•Revidert utrednings-instruks med veileder
•Kompetansetiltak for revidert 

utredningsinstruks
•Mekanismer for å sikre etterlevelse av 

krav om gode beslutningsunderlag

• Lederplakat og støttemateriell
•Program for toppledergrupper
•Nettverk og møteplasser for leder i 

staten
•Retningslinjer for lederlønnskontrakt 

samt pilot for topplederdialog (KMD og 
FIN)
•Rotasjon og mobilitet for ledere (retrett-

ordning)

•Kompetansetilbud i strategisk bruk           
av IKT for toppledere
•Digitaliseringsråd
•Medfinansieringsordning for 

digitaliserings-prosjekter

•Seminarer og nettverk
•Forskningsprogram om etatsstyring
•Masterkurs i etatsstyring i regi av UiO
•Støtte til Utvikling av Styringsdialogen 

(SUS)
•Gjennomgang av tildelingsbrev for 2015
•Analyse av årsrapporter
•Systematiske sektoranalyser
•Rollefordeling mellom departement og 

direktorat

• Kunnskapsgrunnlag om samordning
• Bistand i konkrete 

samordningsprosjekter
• Veiledningsmateriell/beskrivelse av 

beste praksis
• Samordning av styringssignaler

Program for 
bedre 

styring og 
ledelse 

1

5

4

2

3

Bedre ledelse

Bedre 
samordning 

Bedre 
beslutnings-
underlag

Strategisk 
bruk av                      
IKT 

Bedre 
styring 
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Nye virkemidler – styring, kompetanse og 

finansiering

Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT



Medfinansieringsordningen

for digitaliseringsprosjekter



Bakgrunn

Finansiering er en utfordring. 

Mange prosjekter 

har for store investeringskostnader til at 

virksomhetene klarer det over egne budsjett -

gevinstene kommer ikke før om x år

går på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, 

gevinsten kommer andre steder enn i 

virksomheten som må utvikle løsningen

er ikke store nok til å nå opp i politisk 

prioritering/satsingsmidler over statsbudsjettet



Prop. 1 S (2015-2016):

- Etablere en ordning som skal delfinansiere små til mellomstore 

digitaliseringsprosjekter som er samfunnsøkonomisk 

lønnsomme. 

- Ordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke Difi om 

midler som vil dekke deler av de totale investeringskostnadene. 

- Ordningen skal bidra til:  

- økt gjennomføring av lønnsomme digitaliseringsprosjekter

- mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser

- større del av de potensielle gevinstene knyttet til digitalisering 

blir realisert



Rammer og krav

• 75 mill. kr i 2016, 113 mill. kr 2017, 120 mill. kr 

2018 (intensjon: årlig opptrapping)

• Statlige virksomheter

• Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt

• Prosjekt mellom 5 og 50 mill. kroner, maks. 3 år

• Dekker 50 % av totale prosjektkostnader

• Maks. 15 mill. kr

• Prioritering: samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• 50 % av netto gevinst internt skal tas ut som 

budsjettreduksjon 



Søknader 2017 og -18

• 59 søknader

• 50 virksomheter

• Totalt søkt om 650 mill kr.

• 219 mill. kr til fordeling

• 25 virksomheter har fått tilsagn om midler, fra 2,5 til 15 mill. kr. per 

prosjekt

• Netto nåverdi beregnet til 10,9 mrd. kr (10 år)

• Potensiell reduksjon i off. budsjett 4,8 mrd. kr

DatoDirektoratet for forvaltning og IKT



Type søknader

• Utskifting eller oppgradering av eksisterende 

fagsystem

• Elektroniske søknader og dialog med brukere

• Innbyggerretta tjenester 

• Næringslivsretta tjenester

• Flere krever samhandling på tvers i staten

• Flere skjer i samarbeid med kommuner og gir 

størst gevinst i kommunesektoren 

• Flere gir størst gevinster i privat sektor



Gevinstrealiseringsplan
Omfatter:

• Prissatte nyttevirkninger med realiserbar økonomiske gevinster i 

egen virksomhet (budsjettkutt)

• Prissatte nyttevirkninger med alternativ anvendelse i virksomheten

• Ikke prissatte nyttevirkninger (kvalitative)

• Prissatte nyttevirkninger med realiserbare økonomiske gevinster i 

andre offentlige virksomheter

DatoDirektoratet for forvaltning og IKT



Noen erfaringer

• Mange har liten erfaring med å utarbeide 

samfunnsøkonomiske analyser og 

gevinstrealiseringsplaner

• Arbeidet med ordningen har derfor også medført utstrakt 

veiledning og rådgiving 

• Krevende å beregne gevinster i infrastrukturprosjekt, der 

f.eks. hele off. sektor får en gevinst (f. eks. utvikling av 

felleskomponenter)

DatoDirektoratet for forvaltning og IKT



Noen erfaringer - forts.

Mange prosjekt gir gevinster først og fremst i andre 

virksomheter, i kommunesektoren eller i privat sektor. 

dette er ikke så overraskende, siden prosjekt  med vesentlige 

interne gevinster lettere kan finansieres over eget budsjett (en 

kan overskride framtidige driftsbevilgninger mot innsparinger i 

påfølgende år)

Gevinstene kommer ofte ikke før prosjektene er avsluttet 

og en ny løsning er implementert.

Hvor vellykkede løsningene blir og om gevinstene faktisk 

blir realisert er derfor noe som må undersøkes i etterkant.

DatoDirektoratet for forvaltning og IKT
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Eksempel: Hvordan sette strøm på papir og 

manuelle prosesser  



Eksempel: Hvordan tenke nytt med brukeren i 

fokus 



BRUKER SPILLTEKNOLOGI FOR Å LÆRE OPP ANSATTE PÅ 

OSLO LUFTHAVN

Som en del av opplæringen frem mot åpningen av nye Oslo 

Lufthavn skal alle med ID-kort bli kjent i de nye områdene ved hjelp 

av spillteknologi og simulering.

Gevinster:

- De ansatte agerer på samme sett ovenfor passasjerene

- Modellen kan også brukes i HMS-arbeid og til sikkerhetstrening

Verdt å merke seg:

Ledelsen ved OSL har derfor gått nye, banebrytende veier for å 

forberede sine 24 000 ansatte på best mulig måte: ved å la dem 

spille seg gjennom en virtuell utgave av den utvidede 

hovedflyplassen.

Bli kjent spill for ansatte
- Avinor -



Digifrid er Bergen kommunes digitale medarbeider

- Håndterer prosesser som utsending av brev, fordeling av pleie- og 

omsorgsmeldinger samt endring av kontonummer hos kemneren. 

Gevinster:

- Digifrid utfører oppgaver som tilsvarer omlag 12 årsverk. 

- Bare innen postutsending er det anslått et potensiale for besparelser 

på 400 millioner kroner årlig. 

Verdt å merke seg:

- Et av de første eksemplene på bruk av roboter i offentlig 

saksbehandling

Digifrid
- Bergen kommune -

Bilde: https://www.digi.no/artikler/digifrid-roboten-til-bergen-kommune-er-ikke-basert-pa-kunstig-intelligens-forelopig/376113



HVA SKAL TIL FOR Å ØKE DIGITALISERINGSTEMPOET I 
OFFENTLIG SEKTOR –

ERFARINGER FRA 10 ÅR MED IT I PRAKSIS

Kompetanse og kapasitetStandardløsninger og 

leverandørsamarbeid

Brukerorientering og 

involvering

Finansiering og 

Gevinstrealisering

KR



Vit hvor du skal- og jobb systematisk for å komme dit

38
Prosesser, Organisatoriske strukturer, Teknologi og Informasjon (POTI)






