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Dagens agenda 



Kort presentasjon av 
kompetansemodellen for digital 
transformasjon og tenkningen 

bak 



Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Sitat fra toppleder:

«Samlingen har skapt en arena for 
dialog om digitalisering som 

videreføres»



Digital kompetanse blir fremover 
en kritisk faktor for offentlige 
virksomheters evne til digital 
transformasjon og uthenting av 
gevinster fra digitalisering

Kravene til kompetanse hos 
ledere, ansatte og virksomheter 
må endres dersom vi skal 
gjennomføre den digitale 
transformasjonen.

Kap. 8 Økt digital kompetanse i offentlig sektor 



Brukeren Mennesket i sentrum

Christian
- Mistet sin far 

brått
- «Prosessen for 

arveoppgjør er 
krevende»

Bettina «løvemamma» og 
Max
- Bettina har selv tre 

alvorlig syke barn
- Kjemper for at syke og 

funksjonshemmede barn 
skal få en bedre hverdag

Alvorlig sykt barn Dødsfall og arv Ny i Norge

Madean
- Advokat og 

flyktning fra Syria
- Ønsker å bli en bro 

mellom flyktninger 
og det norske 
samfunnet



Vi startet med å ha 
dialogmøter med 
virksomheter i stat, 
kommune og 
leverandører for få 
innspill på hvordan 
vi skulle tydeliggjøre 
hva slags 
kompetanse ledere 
trenger. 

Behov for å tydeliggjøre hva slags kompetanse 
ledere og virksomheter trenger… 



7 lederkompetanser og 9 roller for å lykkes med digital 
transformasjon 



Om kompetansemodellen og prosessen  

Understøtte målet om én digital og innovativ offentlig sektor, 
særlig knyttet til utviklingen av sammenhengende 
tjenester

Gi økt bevissthet om hva som kreves av endringer i tankesett, holdninger, utøvelse 
av ledelse og kompetanse

Tydeliggjøre hva som kreves av ledere og gi oversikt over 
hvilke kompetanser offentlige virksomheter samlet bør ha 
for å lykkes med digital transformasjon

Verktøy som skal hjelpe virksomheter i utviklingen av ledelse, kultur og 
kompetanse for å lykkes med digital transformasjon

Ledere og medarbeidere i offentlig sektor, leverandører og akademia kan ta 
i modellen bruk og utvikle læringstiltak basert på den  



Politikk og overordnede føringer

Ledelse av digital transformasjon 

Fagkunnskap og ferdigheter for 
digital transformasjon

Kompetansemodell for digital transformasjon

Nivå 1 skal tydeliggjøre den 
samfunnsmessige betydningen av å jobbe med 
digital transformasjon og gi overordnet 
innføring i de politiske føringene

Nivå 2 skal tydeliggjøre hva som kreves av 
ledere, skape nysgjerrighet, og bidra til 
utvikling av tankesett, holdninger, kultur som 
trengs for å lede digital transformasjon

Nivå 3 skal gi oversikt over hvilke 
kompetanser virksomhetene samlet må 
ha for lykkes med digital 
transformasjon
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Kompetansemodell for digital transformasjon | Digdir

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/kompetansemodell-digital-transformasjon/3293


Nivå 1: Politikk og overordnede føringer

• Gi økt bevissthet hvordan tenke nytt om 
samfunnsoppdraget og understøtte 
målet om én digital og innovativ offentlig 
sektor med brukeren i sentrum  

• Skal hjelpe din virksomhet å:
• få innføring i politiske føringer, tiltak og 

virkemidler som er utviklet på området
• se det store bildet, retning for digital 

transformasjon i offentlig sektor, 
strategier og føringer



Nivå 2: Ledelse av digital transformasjon

• Skal tydeliggjøre hva som kreves av 
lederne for å lykkes med digital 
transformasjon i din virksomhet

• Gi innføring i hva digital 
transformasjon innebærer for din 
virksomhet og hva det krever av 
ledere

• Gi inspirasjon til hvordan jobbe 
med utvikling av digital 
transformasjon i din virksomhet



Nivå 3: Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon

• Gi oversikt over hvilke kompetanser 
offentlige virksomheter samlet bør ha 
for å lykkes med digital transformasjon 
og i utviklingen av sammenhengende 
tjenester

• Hjelpe ledere med å jobbe systematisk 
med egen kompetanse og gi støtte til å 
bygge kompetanse i virksomheten 

• Gi akademia og leverandører et 
incitament til å pakketere dagens og 
fremtidige tilbud på en måte som 
understøtter regjeringens mål 

Hjulet er utviklet med inspirasjon fra 
modell for digital kompetanse i Danmark

https://digst.dk/styring/statens-digitaliseringsakademi/model-for-digitale-kompetencer/


Digitaliseringsstyrelsen i DK har gjort et grundig arbeid med å utvikle kompetansemodellen og etablert 
«Digitaliseringsakademiet» som samarbeider med markedet om utvikling av kurs. 

Digitaliseringsstyrelsens «Modell for digitale kompetencer"





• Konsulentene 
kjører kurs på 
vegne av 
Digitaliserings 
styrelsen (etter
konkurranse)

• Finansiering via 
deltakere



Hva er behovet for kompetanse 
knyttet til «Digital 
transformasjon»? 



Hva tenker 
leverandørene 

om et slikt 
samarbeid? 



Hva tenker akademia om et slikt 
samarbeid og hva ønsker de å 

bidra med? 



Refleksjoner fra noen 
brukere i offentlig sektor 



KOMPETANSEPLATTFORM FOR LIVSLANG LÆRING

Kompetanseplattform for livslang læring
Roar Olsen direktør for Sikt – Kunnskapssektorens 
tjenesteleverandør



API & INTEGRASJONSLAG

PLATTFORM

KILDER / KOMPETANSETILBYDERE / KOMPETANSESØKENDE

OFFENTLIGE SLUTBRUKERTJENESTER SLUTBRUKERTJENESTER  «ØKOSYSTEM»

KUNNSKAPSSØKENDE
INDIVIDER

KUNNSKAPSSØKENDE
VIRKSOMHETER

kompetansebevis

kompetansetilbudetterspørsel



KOMPETANSEPLATTFORM FOR LIVSLANG LÆRING

Aktørene bruker ressursene i økosystemet til å skape gode 
og innovative tjenester som bidrar til livslang læring



• Takk for 
engasjement 
og flotte 
innspill!

• Nå må 
Digdir med 
flere gå i 
tenkeboksen



Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
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