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Digitalisering 
i det 

offentlige

Digitalisering 
= 

Effektivisering og 
kostnadsbesparelser

Fortsatt for lite fokus 
på innovasjon og 
radikal endring av 
arbeidsprosesser

Manglende 
intern 

kompetanse

Manglende 
helhetstenkning

Fortsatt fokus 
på prosjekter

Ofte styrt av 
konsulenter

Manglende fokus på 
eierskap til 

systemer og data

Brukerfokus
= 

Ansatt fokus

«Diagnosen – eller hva er problemet?»
Erfaringer fra digitalisering i offentlig sektor
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Innbyggernes forventninger til offentlige tjenester er i endring

Enkelt

Proaktiv TilgjengeligTrygt

Relevant Brukervennlig

Bilder: Ruter (Ruter / Redink-Hampus Lundgren), Voi (Voiscooters.no), Vipps (Sparebanken Sør), Skattemelding (Stavanger Aftenblad), Netflix (Netflix), DNB nettbak (DNB)
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vs.

Mens det offentlige jobber med å fikse «the basics», løper 
de store globale aktørene fort
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Vi ser nå en trend hvor det offentlige i større grad vil ha 
kompetansen «på huset»

Kostnader

Kompetanse

Eierskap

Kvalitet

Tillit

Bilde: Screenshot DN - 5.11.2018, Computerworld (cw.no) Digitaliseringspodden
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IT og teknologi

TjenesteTjeneste

Tjeneste
Tjeneste

IT og teknologi går fra å være støttefunksjon til å i bli en 
integrert del av kommunens kjernevirksomhet

Bilde: Oslo kommune, Aftenposten (Ingar Storfjell), Teknisk Ukeblad (Joachim Seehusen)

Helse

BymiljøRenovasjon

Utdanning

Kultur

Biblioteker

Klima

Næring

Sykehjem

Plan og bygg

Beredskap

Velferd
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Anskaffe digitale 
løsninger

Utvikle digitale 
løsninger

Drifte digitale 
løsninger

Ta i bruk digitale 
løsninger Drive digital 

transformasjon

Man må ha tilstrekkelig intern kompetanse til å kunne drive 
kontinuerlig forbedring av vår egen kjernevirksomhet

Fremtidens kommunale tjenesteutvikling krever derfor en 
annen type kompetanse enn det vi tradisjonelt har hatt
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I 2017 etablerte vi Oslo Origo som et internt kompetansemiljø 
for kommunens helhetlige digitale transformasjon
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Vi etablerte også «Historien om Tim» som Oslo kommunes 
visjon for digitale transformasjon

Vi forstår innbyggerne våre og tilbyr 
våre tjenester når de ønsker det og 

trenger det

Vi løser innbyggernes behov 
uavhengig av offentlig sektors 

organisering
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Tim skal begynne på skolen

Helhetlig forståelse innbyggerne, deres behov og deres 
opplevelse av kommunens tjenester

Tim begynner i barnehagen

Tim får seg jobb

Tim blir syk og pleietrengende

Tim blir arbeidsledig

Tim starter egen bedrift

Tim bygger hus til familien 

Tim dørTim blir født

Tim gifter seg

Sammenhengende tjenester med 
fokus på innbyggerbehov

Tim blir tvillingpappa
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Digitalisering handler om teknologi, men mest av alt 
handler det om organisasjons- og tjenesteutvikling

Teknologi Tjenestedesign Organisasjonsutvikling
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Origo har blant annet ansvar for å utvikle og drive frem 
kommunens digitale fellesløsninger overfor innbyggerne

Bilder: Oslo Origo

Helseveiviseren Proaktive meldinger

Oslonøkkelen Bookingløsningen

Dataplattformen

Skjemaløsningen

Proaktive meldinger basert på:
- Livshendelser
- Hverdagshendelser
- Innbyggerinvolvering

Ny i byen
Ny i bydelen
Varsel barnehagesøknad
etc. 

+++
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Oslonøkkelen

Unike 
brukere pr 

mnd:
33,000

Lansert 
mars 
2019

Oslonøkkelen er en digital nøkkel som gir deg utvidet og 
enklere tilgang til flere av kommunens lokaler og tjenester

Stort potensiale som en 
digital fellesløsning 

27
ulike 

lokasjoner
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Bilde: Dronevideo, Nye Veier

Skal vi lykkes med digital transformasjon må vi bli bedre på 
å gjenbruke informasjon og data vi allerede har...
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Digitalisering 
i det 

offentlige

Digitalisering 
= 

Tjeneste- /lovutvikling

Ha fokus på 
innovasjon og radikal 

endring av 
arbeidsprosesser

Bygg intern 
kompetanse

Helhetstenkning
Ha fokus på 

smidige metoder 
og kontinuerlig 

utvikling

Styrt av 
kompetente 

medarbeidere

Ha sterkt fokus og 
eierskap til 

systemer og data

Brukerfokus
= 

Innbyggerfokus

«Resepten»: 
Digitalisering i offentlig sektor fremover
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Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Takk for meg! 


