
Digitalisering

Et lite innblikk i status, konsekvenser 
og muligheter



Digitalisering er 
kommet for å bli, 
og vi er bare i 
startgropa!



Status for digitalisering



Det er gjennomført en modenhetsanalyse av 
digitalisering
Utdrag fra modenhetsanalysen:



Vi har en god digitaliseringsstrategi, og vi lager 
handlingsplaner med sterk forankring i organisasjonen

Nøkkeltall Strategiske initiativer

Helse, sosial og omsorg Oppvekst og utdanning
Kultur, idrett og 

frivillighet
Tekniske tjenester

Felles utfordringer 
(overgripende temaer 
og temaer som faller 

mellom)

Gruppene består av: Linjeledere, fagrådgivere/fagansatte i tjenestene og fra stab/støtte, digitale agenter

Medvirkningsprosesser

Handlingsplaner



Oppvekst og utdanning Helse, sosial og omsorg

På tvers / annet

Tekniske tjenester

Kultur, idrett og frivillighet

Helse, sosial og omsorg

Oppvekst og utdanning

Kultur, idrett og frivillighet

På tvers / annet

Tekniske tjenester

Våre viktigste utviklingsprosjekter har stor oppmerksomhet på 
innbyggernes beste og god balanse mellom fagområder



Digitalisering har en fundamental betydning 
for kultur og kompetanse i organisasjonen



Svært mange opplever et 
behov for å styrke sin 
digitale kompetanse

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019

«Ansatte må ha teknologien 
i fingrene, så de kan bruke 
hodet til å gjøre de gode 
vurderingene»



Flere kompetanser er allerede en knapp ressurs, og 
det antas at situasjonen ikke vil bedre seg vesentlig 
de neste årene

«Både norske og utenlandske studier forventer 
store endringer i arbeidsoppgavene og at 
mange rutinepregede oppgaver og stillinger vil 
bli borte. 

(…) Når det gjelder kompetansebehov, 
fremheves flere områder, inklusive teknologisk 
kompetanse, men også kreativitet, 
kommunikasjonsevner og ikke minst evne til å 
lære og akseptere endringer.»

NIFU rapport 2019:30



Det blir stadig viktigere å legge til rette for at 
våre medarbeidere har mulighet til å tilegne seg 
nødvendig kompetanse 

«Teknologisk utvikling skal ikke være 

forbeholdt teknologimoguler, studenter med 

hybel i Silicon Valley og fageksperter. Alle må 

være med på utviklingen, og alle skal ta del i 

teknologiopportunismen og føle seg 

inkludert.»

Silvija Seres i Ekko-sendingen på NRK P2 den 3.mars 

2021

Det personlige initiativ må 
heller ikke undervurderes, 
og kompetansen «lære å 
lære» må feires!



Vi er mange som drar 
lasset sammen


