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Dagens tema

• Digital agenda

• Digitaliseringsrundskrivet

• Skate

• Difis tverrgående digitaliseringsstrategi



Hovedprioriteringer i IKT-politikken

1. Brukeren i sentrum

2. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for 

innovasjon og produktivitet

3. Styrket digital kompetanse og deltakelse

4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor

5. Godt personvern og god 

informasjonssikkerhet



Del 2 IKT-politikk for en brukerrettet og effektiv forvaltning

• Offentlige tjenester med brukeren i 

sentrum

• Informasjon til forvaltningen skal leveres 

kun én gang

• Styring og samordning av digitalisering i 

offentlig sektor

• Én digital offentlig sektor – samhandling 

mellom kommune og stat

• Felles byggeklosser for digitalisering i 

offentlig sektor

• Bedre styring av digitaliseringsprosjekter i 

offentlig sektor

Direktoratet for forvaltning og IKT





Signaler fra digitaliseringskonferansen 2018

• Digitalt skal være førstevalget

• Bedre digital samhandling i staten og mellom stat og 

kommune

• Mer effektiv bruk av data og informasjon

• Innovasjon i offentlig sektor

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-presentasjoner/digitaliseringskonferansen-2018

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/nett-tv-og-presentasjoner/digitaliseringskonferansen-2018


Politisk plattform – «Jeløya-plattformen»

• Regjeringen vil:

• Utarbeide en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

• Videreutvikle tiltak for bedre styring og ledelse, særlig rettet mot 
digitalisering, innovasjon, brukerorientering og samordning.

• Utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å 
forsterke innsats, samarbeid og samordning.

• Utvikle digitale løsninger som tar utgangspunkt i brukernes 
behov på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

• Forsterke samarbeidet om digitalisering med kommunesektoren, 
herunder tiltak for økt bruk av velferdsteknologi.

• Forsterke innsatsen for klart språk i forvaltningens 
kommunikasjon med innbyggerne.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/


Digitaliseringsrundskrivet

• Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av 

pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig 

sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, 

statens ordinære forvaltningsorganer, 

forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og 

forvaltningsbedrifter.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2569983/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2569983/


Viktige punkter i digitaliseringsrundskrivet

• Sett brukeren i sentrum

• Gjennomfør digitalt førstevalg

• Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon

• Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger

• Følg krav om arkitektur og standarder

• Samordning med kommunesektoren



Skate - styring og koordinering av 
tjenester i e-forvaltning

• Skate er et strategisk samarbeidsråd som 

skal bidra til at digitaliseringen av offentlig 

sektor blir samordnet og gir gevinster for 

innbyggere, næringsliv og forvaltning.

• Skate består av direktørene i ti statlige 

virksomheter og to topplederrepresentanter 

fra kommunesektoren.

• Medlemmene er oppnevnt av KMD. 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/skate

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/skate


Oppgavene til Skate
• Skate skal behandle sentrale saker relatert til digitalisering av 

offentlig sektor og kan på eget initiativ ta opp saker som oppleves 
relevante og viktige. 

• Skate skal gi råd om sentrale tverrgående tiltak og investeringer på 
IKT-området og kan komme med forslag og anbefalinger til nye 
tverrgående tiltak. 

• Skate kan uttale seg om digitaliseringsstrategier, finansielle 
rammebetingelser og tiltak som berører flere sektorer og 
virksomheter, eller tiltak som har stor anvendelse eller 
gjenbruksverdi på tvers av ansvarsgrenser. 

• Samordning, styring, organisering, utvikling og finansiering av 
fellesløsninger skal være sentrale saker for Skate. 

• Gjennom samarbeid med Difi skal Skate ha en sentral rolle i 
gjennomføring, oppfølging og utvikling av de til enhver tid gjeldende 
digitaliseringsstrategier for offentlig sektor. 

Forslag til revidert mandat for Skate.



Målbilde Strategiske satsingsområder Handlingsplan

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/digitaliseringsstrategi

ProsessBakgrunn
• Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge ble lansert 15. april 

2016, med regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-

politikken

• Difi har fått i oppdrag av KMD å utvikle en digitaliseringsstrategi 

med fokus på å støtte offentlig sektor knyttet til tverrgående 

utfordringer og muligheter

• Utgangspunktet for arbeidet er virksomhetene i Skate

• Strategien skal supplere virksomheter og kommuner sine 

strategier og være retningsgivende i deres digitaliseringsarbeid

• Det ble gjennomført arbeidssamlinger med 12 

Skatevirksomheter representert ved ca. 70 deltakere

• Dokumentasjon tilsendt fra virksomheter og data fra 

arbeidssamlinger er brukt som grunnlag for analyser, sammen 

med et utvalg internasjonale og nasjonale rapporter og 

utredninger

• Digital strategidag ble gjennomført 27. mars 2017 med 

Skatevirksomhetene og Difi-medarbeidere for å forankre og få 

innspill til målbilde, strategiske satsingsområder og tiltak

• Markedsmøte 6. april 2017 ga representanter fra leverandører 

og interesseorganisasjoner mulighet til å komme med innspill til 

strategisk retning

• Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og forslag til tiltak ble 

behandlet i Skate 24. mai og 27. september 2017

Hovedleveranser

Difis tverrgående digitaliseringsstrategi - Sammendrag

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/digitaliseringsstrategi


Tiltak

Digital agenda for Norge

• En sterkere nasjonal prioritering 
og finansiering av tverrgående 
digitaliseringstiltak

• Fremtidens digitale kommune

• Deling av data

• Samhandlingsarkitektur for 
offentlig sektor

• Regelverk for en datadrevet 
forvaltning

• Mer effektiv datalagring

• Felles rammeverk for 
informasjonsforvaltning 

• Felles API-oversikt 

• Kontaktinformasjon og 
fullmakter for virksomheter 
(KoFuVi) 

• Fullmakter innbyggere 

• Metode for identifisering og 
sikring av dokumentasjon 

• Innovative digitaliserings-
anskaffelser

• Etablere en offentlig-privat test-
og læringsarena (lab)

• Øke den strategiske IKT-
kompetansen hos ledere i 
offentlig sektor

• Sette fart på gevinstrealisering

Strategiske satsingsområder

Prinsipper

BRUKERORIENTERING VERDISKAPING EFFEKTIVISERING

SAMORDNINGKUN ÉN GANG

Visjon

Offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon sikkert, effektivt og har enklere dialog med brukerne

FELLES FUNDAMENT KOMPETANSE OG KULTURNYSKAPING OG UTPRØVING
STYRING, SAMORDNING OG

FINANSIERING



Hva er de viktigste områdene å løse?

• Deling av data

• Sikre at data deles når de kan og skjermes når de må

• Ny teknologi etterspør mer data, bla kunstig intelligens

• Finansiering og prioritering av digitaliseringstiltak

• Finne de riktige tiltakene

• Finansiere de riktige tiltakene

• Lage helhetlige tjenester på tvers av virksomheter og 

forvaltningsnivåer

• Ta utgangspunkt i brukernes behov

• Sterkere samarbeid mellom stat og kommune



Oppsummering

• Digital agenda og «Jeløya plattformen» gir de 

politiske føringene for IKT i offentlig sektor.

• Digitaliseringsrundskrivet gir konkrete føringer til 

hvordan virksomheten skal digitalisere og hvordan 

digitaliseringsprosjekter skal gjennomføres.

• Skate er et viktig strategisk samarbeidsråd

• Difis tverrgående digitaliseringsstrategi peker ut de 

viktigste områdene og tverrgående tiltakene som bør 

gjennomføres og prioriteres



Endre Grøtnes
Seniorrådgiver

endre.grotnes@difi.no
Mob: 934 17 867

Takk for meg og ta gjerne kontakt hvis dere har 
spørsmål

mailto:endre.grotnes@difi.no

