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1. Å løse de globale utfordringene samtidig som kvaliteten på offentlige 
tjenester ivaretas og vi opprettholder et vekstkraftig næringsliv, krever at vi 
bruker all tilgjengelig informasjon (data)

2. Det krever et utstrakt samarbeid mellom private, offentlig, nasjonale og 
internasjonale aktører

3. Det er mye positivt som skjer, men vi har langt igjen før vi kan si oss fornøyd

4. Vi må ha mekanismer som gjør at det lønner seg for alle aktørene i 
verdikjeden å samarbeide, og vise ekte verdi for private og offentlige 
virksomheter og for samfunnet som helhet

Fra vedtatte sannheter til 
konkret effekt

Connected houses with people
looking out in excitement



Å ta valg – kraften i
fellesskap og standarder

People and objects being crammed
into squares



Å ta valg – å tenke
nytt om organisering

Person in a work environment with
wings flying upwards looking happy



1. HYDROGEN 

2. HAVVIND 

3. BATTERIER 

4. KARONFANGST
OG LAGRING

5. GRØNN MARITIM
NÆRING 

6. INDUSTRIELL
PROGRAMVARE

7. FORBRUKER-
PLATTFORMER

8. SIRKULARITET 

9. HAVBRUK 

10. BÆREKRAFTIG
TURISME 

Kilde: McKinsey (2022): Norge i morgen. Ti mulighetsnæringer for Norge

Hvordan kan Norge befeste vår 
posisjon som en ledende grønn 

sjøfartsnasjon?

Hvordan kan vi ta hele landet i 
bruk for å skape Europas mest 

bærekraftige og 
konkurransedyktige 
batteriverdikjede? 

Hvordan kan Norge bli verdens 
ledende land på bærekraftig 

høykvalitetsturisme?



Offentlige aktører vil 
bidra til  ny 
næringsutvikling



Kompleksiteten i 
næringslivet øker

Confused adult with a crazy amount of
digital stash on the head



Lost in translation

Stressed out adult sitting in a pile of numbers



Hvem er egentlig 
ansvarlig?

Four adults in an office looking 
into a crystal ball



Kompetanse for å 
kunne bidra 

Person buidling a major tower 
consisting of numbers and boxes



Kraften i å tenke 
nytt om roller 
og ansvar

Colour explosion and group of happy people
laughing and working



Several people standing on a cliff ready to jump 
with different wings on their back



Takk for meg
Liv Dingsør

liv.dingsor@digitalnorway.com

Tlf 917 24 981
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