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Digitalisering av offentlig sektor
- blir vi mer effektive?
Mona Høiås Sæther
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Her og nå - det er utrolig mye som 
skjer på én gang...
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Digitalisering av offentlig sektor

▪ Vi blir flere innbyggere, vi får mindre 
økonomisk spillerom - dvs vi må jobbe mer 
effektivt

▪ Det forventes en døgnåpen forvaltning
▪ Det forventes selvbetjente løsninger

▪ Offentlig sektor er ineffektiv
▪ Digitalisering tar for lang tid

X



Hva er så problemet?
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Teknologiske 
“behov” i endring



Behov Konsept RealiserePlan-

legge
AvslutteGjennom-

føre

Virksomhetsstyring Prosjekteierstyring
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www.prosjektveiviseren.no

http://www.prosjektveiviseren.no


Vi har jo så mye data!!

▪ Men vi er for dårlig på gjenbruk - flere forvalter 
deler av samme/tilsvarende datasett

▪ Standardisering er ikke like viktig for alle
▪ Mangelfull

struktur i en
del datasett

▪ Eksterne data
lite tilgjengelig



Data er “ferskvare”, eller...?

▪ Vi vet ikke alltid hvem som har originalen
▪ Vi gjør mye dobbeltarbeid, har kopier i bruk
▪ Mangelfulle metadata
▪ Dårlig sammenheng mellom lokale og

sentrale DOK
▪ Nasjonale DOK er ikke

troverdige nok
▪ “Smarte” løsninger

fungerer dårlig...



Kommunen som bestiller

▪ Har vi bestillerkompetanse/-kapasitet?
▪ Alle berørte har ikke samme målbildet
▪ Endringen eies ikke av alle berørte - påvirker 

satsing og prioritering
▪ Endringsmotstand oppstår

▪ Omstilling fører til endring av makt
▪ Omstilling koster
▪ Frykt for å mislykkes



Helheten er viktig - men krevende

▪ Ulik modenhet - prioritering og implementering
▪ Grensesnitt er ikke ivaretatt
▪ Vi tar ikke i bruk nye løsninger som forventet

▪ Det oppstår for lett ”brudd” i produksjonskjeden

A DB C

dbX



Kommunens fagsystemer
▪ Fra dokumentbaserte løsninger til heldigitale

arbeidsmetoder 
▪ Innhenting, deling og sammenstilling av 

informasjon
▪ Vektlegging av milepæler og delprosesser

▪ Trenger løsninger med en viss fleksibilitet 
- utfordrer dagens hyllevare

▪ Konfigurere prosesstøtte tilpasset lokale forhold
▪ Modulbaserte løsninger, men kompatible

▪ Sikre mulighet for gjenbruk av data og 
tjenester i “vid” forstand



Interoperabilitet

▪ Velfungerende felleskomponenter og 
grensesnittstandarder er viktig

▪ Reelle testmiljøer i stedet for egenerklæring?



Sikre offentlige autorative data



Ledelsen må ha digital kompetanse

▪ Leder må eie digitaliseringsarbeidet, prioritere 
▪ Leder må veilede, være pådriver og rollemodell 

for å ta i bruk nye løsninger, ta tak i ukultur
▪ Leder må sikre opplæring
▪ Leder må realisere gevinster

“Hvordan kan du konkret se for deg at 
moderne, digital teknologi kan 
brukes for å utvikle bedre tjenester/ 
produkter, bedre arbeidsprosesser og 
et bedre omdømme for din 
virksomhet?”



Oppsummert
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