
Digitale ambassadører –
veiledning på mobile flater
Servicekonferansen 2018



Hvorfor Digitale ambassadører?
Skattedirektørens styringsbrev 2015

«Skatteetatens digitale ambassadører skal ha et minimum av kunnskap for å 
kunne formidle, både i sitt private og profesjonelle nettverk, hvordan de digitale 
løsningene kan benyttes. En digital ambassadør skal også kunne videreformidle 
samfunnsoppdraget til Skatteetaten.»

«Målet er at de fremtidige dialogene med skattyterne skal være fullt digitalisert.»
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Hva er en digital ambassadør?
• Har god kunnskap om de digitale tjenestene til Skatteetaten 

• Henviser til de digitale tjenestene våre på en positiv måte

• Når naboen ber om råd, skal en digital ambassadør kunne veilede videre inn i de 
digitale tjenestene vi tilbyr
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Hvordan skape digitale ambassadører?
• Sikre at alle ansatte har nok kunnskap om sentrale tjenester

• Skattekort, skattemelding og flyttemelding

• Korte e-læringskurs som alle ansatte skal gjennomføre

• Lokale aktiviteter ved lanseringen
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Pedagogiske grep og design
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• Bruke historier som folk kjenner seg igjen i 

• Både skape læring og motivasjon 

• Gjennomgående grafisk design 

• Ha et robust konsept som kan gjenbrukes



8. november 
2018Digitale ambassadører 

møter naboen over hekken



8. november 
2018



8. november 2018



8. november 2018



Implementering 
• Lederforankring

• Ressurspersoner  - Digitale ambassadører!

• Synlighet – informasjonsarbeid!

• Lokale aktiviteter

• Praktisk støtte og kontinuerlig oppfølging sentralt

• Jevnlige kontaktpunkter
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Flyttemeldingskaka!
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Resultater
• Det ble en snakkis!
• Gjennomsnitt 60 % gjennomføring
• Kjent i hele etaten
• Etablert konsept
• Robust og gjenbrukes
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NÅ: Digitalia møter spesialistene

• Målgruppen er veiledere i 1.linje
• digital kompetanse
• veiledningskompetanse

• Gir brukeren digital kompetanse
• Veilede på pedagogisk og forståelig

Tilbake til styringsbrevet 2015:
«Målet er at de fremtidige dialogene med skattyterne skal være fullt digitalisert.»
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Siste kurs mars 2018
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Lansering
• Veilederne 1.linje er målgruppen
• Lederforankring
• «Pålagt» å ta kurset
• Servicekontakter på skatteopplysningskontorene
• Påskegodteri, og kahoot og premier
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#skattbeta – kursene tilgjengelig for alle
8. november 2018

http://beta.skatteetaten.no/



Digidel – oppdatert
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Status
• Ansatte får digital kompetanse
• Ansatte får veiledningskompetanse
• Bruker får digital kompetanse
• Robust kurskonsept som er kjent og kan gjenbrukes

• Vi skal være med på å hjelpe brukeren til å kommuniserer med det offentlige 
digitalt

• Nytt kurs vinter 2019




