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Regjeringens 
digitaliseringsstrategi 
og sammenhengende tjenester
Vidar Holmane
Altinn



Hvorfor vi 
alle er her

Offentlig sektor sin rolle

Tjenesteyter
og myndighetsutøver
med ansvar for flere og bedre tjenester
til innbyggere og virksomheter 

I alle sektorer og på alle nivå
- statsministerens kontor + 15 departementer
- staten, fylkeskommuner og kommuner

men også tilrettelegger 

for økt innovasjon og verdiskaping

Og sammenhengende tjenester kan 
kanskje involvere private sektor?



Regjeringens 
digitaliseringsstrategi



Sammenhengende 
tjenester med 
brukeren i sentrum



Felles økosystem for 
digital samhandling 
og tjenesteutvikling

«Digitale økosystemer er nettverk av
digital teknologi og ulike aktører, 
som samhandler for å oppnå et mål» 
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Hvordan bygge 
sammenhengende 
tjenester?

Det finner vi ut i workshopen. 
Noen få erfaringer før gruppe-
arbeidet i hver bolk.

Bolkene lagt opp iht tjenestedesign som 
metode

Innsikt

Det viktigste er 
hva dere bidrar 
med!



Muligheter 
og utfordringer
sett fra kommunal sektor
Kjetil Århus
Bergen kommune
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Sammenhengende 
tjenester med 
brukeren i sentrum

Regjeringen vil også …

o I samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap 
om brukerorientering, organisering og koordinering i 
utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av 
fagsektorer og forvaltningsnivåer

o I samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god 
brukskvalitet i digitale tjenester

o I samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en 
innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell 
assistent, for enkel tilgang til egne data, informasjon og 
tjenester som er persontilpasset





FIKS plattformen er 
felles kommunal 
arkitektur som blant 
annet gjør det mulig å 
kommunisere på tvers 
av forvaltningsnivå. 
Plattformen utvikles i 
tett samarbeid med 
medlemmene og 
bygger opp under 
deres behov for 
gjennomføringskraft i 
digitaliseringen.








Nytt økosystem «e-helse» Offentlig digital infrastruktur

Nytt økosystem «e-oppvekst»
Nytt økosystem «plan, bygg og geodata»



Slik blir ettermiddagen
Christin Staubo, Altinn / Accenture



Kjøreplan for 
ettermiddagen
Resten av ettermiddagen kjører vi 
3 bolker, som belyser de tre hovedområdene
vi må forholde oss til i tjenestedesignet

Utfordring 1

Brukeren i sentrum – hva betyr det?

Utfordring 2

Samarbeid og organisering i praksis

Utfordring 3

Hvordan kan vi best utnytte vår 
felles teknologiske grunnmur?



Bli kjent 
med gruppen din

Totalt 15 minutter

Hva er din 
superstyrke?

Og dessuten;
gruppen må velge gruppeleder

Photo by TK Hammonds on Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/super-hero


UTFORDRING 1



Brukeren i sentrum 
– hvordan og hvorfor
Christin Staubo, Altinn
Anniken Willumsen, Difi





Hvorfor ha brukeren i 
sentrum når du jobber 
med livshendelsen?

• Komplekse tverrgående prosesser

• Brukeren i sentrum

• Liten risiko

• Fokus på forståelse før løsning



Komplekse tverrgående 
prosesser: Vilkår for 

førerett

• Mange aktører med ansvar for sin del, men ingen 
for helheten.

• Diagnosefase:  Felles problemforståelse,  utvikle 
basert på faktiske behov (ikke basert på 
antakelser). 

• Samarbeidsinnovasjon: investeringer i én sektor 
gir gevinster i en annen.

• Bedre tjenester for innbyggeren
• Resultat: forpliktende samarbeid, identifisert 

flere gevinster som kan hentes ut over tid. 
Digitalisering av helseattesten.



«I begynnelsen av prosjektet 
hadde vi ikke brukere, det 
endret seg raskt.»



Helhetsbilde for suksess
• Innbyggere
• Virksomheter/organisasjoner
• Private/offentlige aktører
• Medarbeidere
• Konkurrerende virksomheter

• Virksomhetsarkitektur
• Sikkerhet
• Målbilde arkitektur
• Felleskomponenter
• Ny teknologi( AI, ML m.fl.))

• Hjemler
• Lover og regler
• Prosedyrer

• Gevinster(kan være ulike ting)
• Organisering
• Finansiering
• Kultur(forståelse av tid)
• Endringsledelse
• Styring og ledelse
• Organisasjonsstruktur

Bruker

Teknologi

Organisasjon

Regulatorisk



Hvordan skal vi 
jobbe brukerrettet med 
sammenhengende tjenester?
Gruppediskusjon: 20 minutter
Presentasjon av hovedpunkter: 1-2 minutter pr gruppe
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