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Vi skal gå fra å kontrollere leveranser til og kontinuerlig 
levere verdi til brukere og forretning...



Det er en rekke områder som må spille sammen for å 
levere verdi kontinuerlig...
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Vi har i dag en rekke tekniske plattformer som skaper 
en del utfordringer...

Stormaskin
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Vi går mot en konseptuell digital plattform som skal 
levere på en rekke områder...



Applikasjonene går fra store monolitter til små 
selvstendige tjenester som er domenespesifikke...
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Dagens systemer og tjenester er tett koblet sammen 
noe som igjen hindrer endringer...
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Vi går derfor over til en produktsentrisk modell hvor 
applikasjoner og domener henger sammen…
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Dagens prosesser gjør at vi bruker veldig lang tid på å 
få verdi ut i produksjon…



Vi går mot en modell med kontinuerlig leveranser til 
produksjon for å få verdi raskt ut til brukerne…
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Vi ser også på modeller for å ta innovasjon inn i 
prosessen så vi kontinuerlig forbedrer produktene…
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Vi må også ta hensyn til brukeren i alle steg av en 
verdikjede…
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Vi har pr idag team som spenner over flere domener og 
løsninger…
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Nye tverrfaglige produktteam blir etablert for domener 
basert på forretnings- og brukerbehovene…
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Organisasjon har vært satt opp til kontrollere alle 
områder frem til nå…
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Vi endrer det nå fra å kontrollere til at alle må 
supportere de teamene som skaper verdi…



 Samarbeid med andre etater på offentlig PaaS (Plattform)
 Ta kontakt med Audun.Fauchald.Strand@nav.no hvis dere vil være med

Spørsmål?
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