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Digitalisering er risikofylt 



Men husk at media er ensidig - det finnes en 

rekke offentlige prosjekter som lykkes! 
Kandidater til årets digitale suksesshistorie 

E-søknad for bostøtte, Husbanken 

SafeSeaNet Norway, Kystverket 

KS, SvarUt 

EDAG-prosjektet og innføring av A-ordningen 

Løft-programmet 

Universitetet i Agder, Digital eksamen 

Nav, uførereformen 

E-byggesøknad 

KS, digitalisering av byggesaksbehandling (eByggeSøknad) 

Statens vegvesen, Kjøretøyopplysninger, Tilhengerkalkulator, 

SMS-tjenester for eieropplysninger for kjøretøy, Sjekk frist for 

neste EU-kontroll, Nybilvelger 

Altinn-apiene 

Nytt Sak- Arkivsystem i UH-Sektoren, Uninett 

Elektronisk kommunikasjon med bruker, NAV 

Enovatilskuddet 

Mobil-appen «Ledig arena», Asker Kommune 

Oslo kommunes digitaliseringsarbeid 

Flyrettighetskalkulator, Forbrukerrådet 

 

 

 

 

Tidligere suksesser 

• Lånekassens LØFT 

• Effekt, UDI 

• Perform, SPK 

• Uføretrygd, NAV 

• Altinn, Brreg 

• ID-porten, Difi 

• Statens innkrevingssentral 

• Selvangivelsen, SKD 

• E-Resept, Hdir 

• Elektronisk frikort, Hdir 

 

(ikke uttømmende liste…..) 

 

http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2015/06/15/her-er-offentlige-it-prosjekter-som-funker 

 



https://www.difi.no/rapporter-og-undersokelser/statistikk-og-undersokelser/nokkeltall-om-digitalisering/status-digitalisering-i-offentlig-sektor 

Brukerorientering 

Tilfredsheten synker og offentlige 

virksomheter klarer ikke å innfri 

innbyggernes økte forventninger. 

Fellesløsninger 

Fellesløsningene har god 

fremdrift og oppslutning, men det 

er behov for bedre samordnede 

tiltak og fellesløsninger. 

Tjenester 

Offentlige digitale tjenester er for 

skjemabaserte og utnytter ikke i 

tilstrekkelig grad allerede eksisterende 

data. 

Status digitalisering i offentlig sektor 



Noen av utfordringene 

1. For lite avansert digitalisering   

2. For lavt tempo 

3. For mange prosjekter feiler 

4. Gevinstrealisering vanskelig 

5. For lav kompetanse (særlig hos ledere) 

6. Manglende finansiering til små/mellomstore 

prosjekter 
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Nye virkemidler 

Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT 
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• Involver brukerne tidligst mulig 

•Vurder alternative konsepter/virkemidler (ikke rett på løsning) 

•Ha tidlig dialog med markedet om hvordan behovet kan dekkes  
1. Start med brukernes behov 

•Reduser prosjektstørrelse og ambisjonsnivå  

•Del større satsninger opp i mindre prosjekter/leveranser  
2. Reduser omfang og 

kompleksitet i prosjektet 

•Sterk forankring hos ledelsen 

•Tverrfaglig kompetanse (bl.a. anskaffelser og 
kontraktsoppfølging, brukerinvolvering, prosjektstyring) 

3. Sikre god kompetanse hos 
lederne og sett sammen et 
kompetent tverrfaglig team 

•Smidig tilnærming 

•Hyppige leveranser, juster løsningen   

•Kontinuerlig gevinstfokus    

4. Lever hyppige leveranser og 
skap nytteverdi underveis 

•Grundig vurdering av kontraktsform 

•Konkurransegrunnlag med gode/relevante vurderingskriterier  

5. Velg hensiktsmessige 
kontraktsformer og sørg for 

god kvalitet i 
konkurransegrunnlaget 

5 råd for å lykkes 



Prosjektveiviseren 
- beste praksis prosjektmetodikk for offentlig sektor 
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Basert på Prince2 

Tilpasset norsk offentlig sektor 

Metodikk for styring og gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter 

Kan kombineres med smidig tilnærming 



Strategisk IKT-kompetanse  

for toppledere 

10/26/2015 

Se muligheter digitalisering gir og se hva det 
kan skape av verdier for virksomheten  

Forstå hva som kreves for å sikre at 
teknologien utnyttes og at 
digitaliseringsinitiativer styres og ledes riktig 



Strategisk IKT-kompetanse for 

toppledere 

10/26/2015 

• Målgruppe: departementenes toppledergruppe sammen med 

virksomhetsledere i deres underliggende virksomheter 

• Alle departementene innen våren 2017 skal ha gjennomført 

kompetansetiltaket 



Toppledergrupper 

høsten 2015 

10/26/2015 
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Direktoratet for 
byggkvalitet 

DSS 

Fylkesmannsembetene 

Husbanken 

Kartverket 

Statsbygg 

Valgdirektoratet 

Datatilsynet 



Kvalitetssikring av 

digitaliseringsprosjekter 

• Formål 
• skal hjelpe statlige virksomheter til å lykkes med digitaliseringsprosjekter  

• bidra til systematisk læring  

• Hvilke prosjekter 
• intervallet 10-750 mill. kr 

• i tidlige og senere faser av prosjekter 

• Digitaliseringsrådet skal være etablert 1.1.16. 
• 8-10 medlemmer fra privat og offentlig sektor 

• oppnevnes av KMD 

• Difi skal drifte sekretariatet 
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Prinsipper til grunn for ordningen 

• anbefalt, frivillig ordning for statlige virksomheter 

• skal være ubyråkratisk og bidra til fremdrift og økt 
kvalitet 

• skal være en hjelp der det er behov –ikke skape 
merarbeid der alt fungerer bra 

• innsats skal tilpasses til prosjektets størrelse og 
oppdragsgivers behov 

• ansvaret er fortsatt i den enkelte virksomhet 
 

 



Rådet må hjelpe virksomhetene 

skalere ned. Veldig lett å skalere opp 

for å få budsjettpenger 

Få opp forståelsen for at det ikke handler om 
teknologi. Det er prosesser, mennesker og det å 
få gjennomført prosjektet 

 

Man skal ikke stå skolerett og 
forsvare virksomhetene, man 
skal bli løftet av å bruke rådet. 

Må ha tilgang til en bredere 
kompetanse enn det 
virksomheten selv har 

Ordningen må gi merverdi, rådet må 
ha kompetanse og kapasitet. 

Rådet må være en 
lavterskel lederstøtte 

Ordningen må  fokusere på læring- viktig rolle å sette 
erfaringer i system og å bruke disse I rådgvningen 

Arena for å se på tvers av 
sektorgrensene, få til et annet type 
samarbeid på tvers av sektorer 

Virksomheten må oppleve at her 
trenger vi virkelig nye øyne 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ “ 

“ 

“ 

Hva ønsker målgruppen? Vi har spurt 12 ledere: 



Tilskudd til 

digitaliseringsprosjekter 

10/26/2015 

Bakgrunn: 
Små og mellomstore prosjekter som kan ha stor 

samfunnsøkonomisk nytte, får ofte ikke finansiering 

De er for små til å bli prioritert i satsningsforslagsprosessen, men 

kan være for store innenfor virksomhetenes egne budsjettrammer. 

 

Forslag i statsbudsjettet for 2016: 
 75 millioner kroner til en tilskuddsordning for mindre til mellomstore 
lønnsomme digitaliseringsprosjekter 

 



Sterkt gevinstfokus! 

Formål: 
Økt tempo i digitaliseringen 

Flere gevinster 

 

Søknadsvurdering: 
vektlegge virksomhetens plan for realisering av gevinster 

 

Gevinstrealisering – og tilbakebetaling: 
enkelte gevinster må tilbakebetales i tråd med 

gevinstrealiseringsplan 
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Kontakt oss gjerne: 

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere 
https://www.difi.no/artikkel/2015/06/strategisk-ikt-kompetanse-

toppledere 

 

Digitaliseringsrådet 
https://www.difi.no/veiledning/ikt-og-

digitalisering/digitaliseringsradet 

 

Tilskotsordning for digitaliseringsprosjekt 
https://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/tilskotsordning-

digitaliseringsprosjekt 
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