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Hva er problemet? 
 

 

 

 

Hvorfor skal dere digitaliser deres tjenester? 



To perspektiver på dette 
• Olje og gass,… 

• Flere eldre,… 

• Det grønne skifte,… 

• Global konkurranse,… 

• …? 

 

1) Nødvendig for å beholde vår flott velferdsstat 

2) Ønske om å levere de bete tjenestene 

 



Hva skal jeg/vi snakke om? 
• Hva er problemet? 

• Tenk på; 
• Hvor stort og reelt er dette problemet for deg? 
• Hva er dine svar på disse utfordringene? 
• Roller og ansvar hos dere? 

• Fornøyd med 2017? 
• Hva er dine 3 viktigste mål for 2018? 

 

• Betydningen av «samarbeid gjenbruk og deling»? 



NHO`s årskonferanse i går 

• Tema 2018; «Verdien av arbeid»  

• Budskap; 
• Verdien av vår «arbeidskapital» er MYE større en verdien 

av olje og gass. 
• Men, det avgjørende blir nå hvordan vi omstiller oss og 

bruker arbeidsinnsats på nye måter. 
 
• Så ble det mye snakke om digitalisering, robotisering og 

automatisering, globalisering og mangfolds kompetanse. 
• «Verdien av data» – det nye gullet? – JA!  
• Og, kompetanse behov som følger av dette! 



 
Hva er problemet? 
  

Hvorfor skal dere digitaliser deres tjenester? 

 

To personer som har et meget bevist forhold til 
dette; 

- Finansbyråd Oslo Kommune, Robert Steen 

- Direktør for innovasjon og digitalisering, Kjetil Århus 
Bergen kommune  

 



Finansbyråd Robert 
Steen, Oslo kommune 

Visjonær og entusiastisk 
ledelse  

- Oslo kommune - 

«Den digitale utfordringen er ikke primært en 
teknologiutfordring. Teknologien er der 
allerede. Det handler om en menneskelig 
utfordring.» 

Virksomhetsutvikling 
• Redesign på alle nivå 

Gode eksempler i 
forvaltningen 

https://www.youtube.com/watch?v=_OvFiWB5MFg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_OvFiWB5MFg


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 

Gode eksempler i 
forvaltningen 

Digital teknologi 
• Nye teknologier 









Hvordan lager vi gode digitale tjenester? 

Gjenbruk av komponenter 

SvarUT 

Integrasjon mot fagsystemer 

Samarbeid med  
andre kommuner 

gjennom KS 

Samarbeid med 
statlige 

virksomheter 

ID-porten 
Min side 



Utfordringsbildet – «det gamle» møter «det nye» 
Digitalisering Sensorer Tingenes Internet Store data Roboter og AI Smarte byer 

Transformasjon 

Virksomhetsutvikling i Bergen kommune skjer blant annet gjennom  
mer enn 100 prosjekter/program, herunder: 

› Ny sak-arkivløsning 
› Digital samhandling og kontorstøtte 
› Arbeidsplasskonsept 
› Digitale selvbetjening HR-tjenester 
› Smart omsorg 
› Velferdsteknologiprogrammet 
› Oppvekstadministrasjon 
› HR-omstilling 

› Program digitalt førstevalg 
• Tjenesteplattform Bergen kommune 
• Digitalisering Kemner 
• Digitalisering Brannvesenet 
• Digitalisering av boligetaten 
• Digitalisering Bymiljøetaten 
• Digitalisering av byggforvaltning 
• Digitalisering av barnehage/skole 
• Digitalisering helse og omsorg 
• ……. 



 
Refleksjoner etter disse to eks? 
 
Snakk sammen i noen minutter 2 og 2 

• Hva tenker dere om «Tim»? 
• Er dere på den samme reisen? 

• Hvordan jobber dere med dette? 
• Hvem samarbeider dere med?  

 

Eks. på hva som er mulig;  

BarentsWatch - https://vimeo.com/232458044 

 

https://vimeo.com/232458044


Strategisk IKT- kompetanse for ledere 
 

 
 





Mål med kompetansetiltaket  

Sette digitalisering som en integrert 
del av virksomhetsstyringen på 

dagsorden  

Tydeliggjøre ansvaret mellom 
departementet og deres 

underliggende virksomheter 

Skape felles forståelse og dele 
erfaringer  



Hvordan er tiltaket lagt opp?  
• 3 samlinger à 3 timer over 3-6 måneder  

• Hele departementets 
ledergruppe+virksomhetslederne i deres 
underliggende virksomheter  

• Erfaringsdeling, refleksjon og dialog mellom 
topplederne vil stå sentralt  

• Utgangspunkt i egne case, utfordringer og behov 

• Hjemmearbeid mellom hver av samlingene 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



 
• Hvordan henger virksomhet og teknologi sammen?  
• Toppledernes rolle og ansvar  
• Digitalisering i et samfunnsperspektiv – muligheter 

og begrensninger  

Samling 1:  
IKT som strategisk 

virkemiddel 

• Tydeliggjøring av roller og ansvar mellom 
departement og underliggende virksomheter  

• Hvordan er situasjonen i dag? Hva er ønsket 
situasjon?  

Samling 2:  
Mulighetsrom og 

samspill  

• Departementenes og underliggende virksomheters 
rolle – når og på hvilken måte utøve styring?  

• Samspill mellom departementenes og etatenes  
porteføljestyring og fag- og styringsdialog  

Samling 3:  
Styring og 

beslutningsprosesser 

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere 



 
Har det skjedd noe endring? 
 Vanskelig å måle effekter allerede, men dette  

har vi hørt: 
 

• Digitalisering er satt på dagsorden   
• Økt bevissthet om egen rolle og ansvar  
• Økt bevisshet om muligheter digitalisering gir  
• Bedre oversikt over digitaliseringsprosjekter i sektoren  
• Utviklet felles begrepsapparat og språk 
• Bidratt til erfaringsutveksling på tvers  
 



 
Hva legger vi i kompetanse?  



RR.; STATLIGE VIRKSOMHETER ARBEIDER IKKE 
TILSTREKKELIG SYSTEMATISK OG MÅLRETTET MED 
GEVINSTREALISERING 

22 
Del 3 



Direktoratet for forvaltning og IKT 

Enkel 
informasjon 
på Internet 

Målgrupperettet  
kommunikasjon 

Individuelt 
tilpasset 
kommunikasjon  
(Vertikal 
integrasjon) 

Samhandling 
med andre 
virksomheter  
(Horisontal 
integrasjon) 

Kompleksitet 

N
yt

te
 

 
MÅLBILDET REALISERES GJENNOM 
PROSJEKTER 

 

Nå- 
situasjon 

Ledelsens 
strategiske 
mål 



SAMARBEID OG DELING KAN GI «GOD PRAKSIS» 



AXELOS - GLOBAL BEST PRACTICE  25 



MÅL MED PROSJEKTVEIVISEREN 

Statlige virksomheter jobber ikke profesjonelt med sine 
digitaliseringsprosjekter. Bare 40% av statlige virksomheter 
har en felles og enhetlig prosjektmetodikk etter beste 
praksis  i virksomheten .  Det er dokumentert en klar 
sammenheng mellom enhetlig prosjektmetodikk etter beste 
praksis, og gevinstrealisering av tiltakene som settes i 
gang  
 

      
    

 
 



Prosjektveiviseren 3.0 

Prosjektveiviseren 2.0 



MÅL MED PROSJEKTVEIVISEREN 
1. Prosjektveiviseren bidrar til bedre planlegging, prosjekteierstyring, fokus på 

gevinstrealisering mv Den er dermed ett av flere virkemidler som bidrar til flere 
vellykkede prosjekter  

 

2. Felles modell for offentlig sektor gir mulighet for felles erfaring og læring på tvers i 
offentlig sektor. Det er ikke hensiktsmessig at alle offentlige virksomheter 
etablerer ulike prosjektmodeller med ulikt språk og begrepsbruk. 

 

3. En prosjektmodell i regi av det offentlige,  bidrar til å ivareta IT-politiske føringer 
(Digitaliseringsrundskrivet) og eksisterende veiledere, og retningslinjer som 
gjelder for prosjekter med offentlig finansiering integreres i modellen.  

 

4. En felles prosjektmodell i offentlig sektor, legger til rette for mer effektivt 
samarbeid med leverandør- og konsulentmiljøene 

 Direktoratet for forvaltning og IKT 



Deltakere i porteføljenettverket  



Direktoratet for forvaltning og IKT 

Les mer og se introduksjonsfilm til porteføljestyring på DIFI sine sider. 
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/styring-og-organisering/virksomhetens-prosjektorganisasjon/portefoljestyring 



18.desember 2017 

Gevinstrealisering – forandring 
som fryder..? 



Agenda 

32 

• Kommunereform - en gigantfusjon 
 

• FNs bærekraftsmål rammeverk for: 
 

• samfunnsutvikling 
• gevinstrealisering 

 
• Prosjektmodellen, ny metodikk og endringsledelse  



Jobbe systematisk med gevinstplanlegging 

33 
Metodikken  tar utgangspunkt i Prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no 
 

IDÉ 

Utredning 
våren 2016 

Planlegging og gjennomføring av 
sammenslåingsprosessen 2017 - 2020 Nye Asker 

2015 2016 2017 - 2020 2020 - 2025 
Vi er her… 

http://www.prosjektveiviseren.no/


Risikostyring «balanserer» gevinstbildet  

34 



Programorganisering 

35 Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no 
 

http://www.prosjektveiviseren.no/


Kommune-
plan 

Økonomisk 
politikk 

Eierskap og 
selskaper 

Arbeids-
giver-

politikk 

Adminis-
trasjon og 

ledelse 

Oppvekst, 
under-

visning, 
kunnskap 

Helse, 
sosial, 
omsorg 

Kultur, 
idrett, 

frivillighet 

Klima, 
miljø og 
tekniske 
tjenester 

NAV nye 
Asker 

Kommuni-
kasjon Økonomi Eiendom Digitale 

Asker 2020 

Ledelses- 
og 

organisa-
sjons-

utvikling 

Politiske prosjekter 
 
 
 
 

Politisk/Administrative  
prosjekter 

 
 
 
 

Administrative 
prosjekter 

Prosjekter i programmet 

36 

Politisk 
organi-
sering 

Kultur, 
identitet og 
symboler 

Kommune-
valg 2019 

Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no 
 

http://www.prosjektveiviseren.no/


 
Refleksjoner; «Prosjekteier styring» 
 

Snakk sammen i noen minutter 2 og 2 
• Har dere en prosjektmodell ? 
• Følges den i alle prosjektet? 
• Hvordan styrer dere (summen) av alle prosjektene? 

 

 

 



Digitaliseringskonferansen 2018 
6. og 7 Juni – Den norske Opera og Oslo Kongressenter 

 
www.difi.no/digitaliseringskonferansen 
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