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Er det nok nytenking i offentlig sektor?
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Jakt på fornyelse!



Hvorfor er det så viktig for ledere å jakte på 
fornyelse?

Hvis offentlig sektor skal lykkes med å gi 
innbyggere, næringsliv og frivillig sektor bedre 
tjenester og en enklere hverdag, holder det 
ikke bare å gjøre mer av det samme. Vi må 
våge å tenke nytt, ta radikale grep og løse 
oppgaver på nye måter.



Kilde: Digitaliseringsdirektoratet



Digital transformasjon er 
mer enn bare digitalisering
Digital transformasjon kan beskrives som …

… en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, 
tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester

- hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
- som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi

… en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering

… redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet



Fem viktige råd til ledere som skal 
jakte på fornyelse:
• Ha høye ambisjoner og jakt på fornyelse.
• Frigjør dere fra det eksisterende og start helt 

åpent.
• Beskriv helheten og ikke glem brukerne.
• Start med å definere behov, ikke hopp rett til 

løsningen.
• Tenk nytt og se etter muligheter for å 

forenkle.



Hvordan kan ledere jakte på fornyelse 
når handlingsrommet er begrenset?

Når vi jakter på fornyelse i offentlig sektor, 
utfordrer vi tradisjonelle styrings- og 
finansieringsløsninger. For å lykkes må vi derfor 
vende oppmerksomheten fra krav og 
spesifikasjoner til framtidig nytte for brukerne.



Fem viktige råd til ledere som skal jakte på 
fornyelse med begrenset handlingsrom:

• Involver samarbeidspartnere i målarbeidet.
• Jobb smidig og lever nytte fortløpende.
• Organiser dere tverrfaglig for den tjenesten dere 

skal levere.
• Legg til rette for framtidens arbeidsformer.
• Tenk nytt om finansieringsmuligheter.



Hva kjennetegner en leder som 
jakter på fornyelse?

Fornyelse er en strategisk utfordring, så dersom 
offentlige virksomheter skal lykkes med dette, må 
det ledes fra toppen. Det krever både evne og vilje 
til å tenke utenfor boksen, lede i usikkerhet, skape 
engasjement og se utover virksomhetens definerte 
samfunnsoppdrag.



Fem viktige råd til ledere som 
skal lykkes med fornyelse:

• Jobb målrettet med kulturendring – og vit at det 
tar tid og krever god endringsledelse.

• Ikke undervurder motstanden mot endring.
• Fortell de ansatte hvilke følger prosjektet får for 

dem.
• Tenk nytt om hvem virksomheten din kan 

samarbeide med.
• Vurder handlingsrommet ditt i samarbeid med 

departementet.



Opptak fra
erfaringsseminaret 

20. okt. 2021
på rådets nettsider

Velkommen ved rådsleder Svein Kristensen

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2021 
«Jakt på fornyelse!»
Rådsmedlem Kjetil Århus

Kan vi redde flere liv? – hvordan den digitale 
utviklingen gir redningstjenesten nye 
muligheter
Jon Halvorsen, direktør for Hovedredningssentralen

«Digital fornyelse – hva krever det av ledere?»
Tale Skjølsvik, professor og prodekan ved OsloMet

Samtale – Kjetil Århus, Jon Halvorsen og Tale 
Skjølsvik

Refleksjoner
Jan Hjelle, KMD



Rapporten er 
tilgjengelig på 

Digitaliseringsrådets 
nettsider!


