
Hva får vi til sammen?

John Richard Hanssen, programleder



DigiTrøndelag - et felles digitalt løft!

Et regionalt bølgekraftverk for digitalisering – som bygger bro på 

tvers av kommuner og opp mot nasjonale fellesprosjekt.

#kompetanse     #informasjonsdeling    

#fellsprosjekt     #fellesløft

#samarbeidsavtale     #programstyre     

#ressursgruppe     #veiledernettverk

#samhandling



Hvor er vi?



Eivind Sperre Austnes

Leder - kommunikasjon og 

digitalisering

Orkland kommune

Fredrik Øvergård

Digitaliseringsleder Indre 

Fosen, Ørland, Åfjord og Osen

Fosen IKT

Deltakelse i DigiTrøndelag har 

vært en forutsetning for å 

lykkes med jobben vår rundt 

digitalisering.

Gjennom jevnlige møter i 

DigiTrøndelag bygger vi en felles 

teamfølelse på tvers som gjør at 

vi kan «gjøre hverandre gode».



Samarbeidsavtalen presiserer målsetting og effekt

DigiTrøndelag skal legge til rette for:

- Felles informasjonsutveksling

- Kompetansebygging

- Implementering av nasjonale og eventuelle 

regionale løsninger

Samarbeidet vil føre til:

- Digital modenhet og endringskraft

- Forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser

- Forbedring av eksisterende av tjenester

- Utvikling og innovasjon av nye tjenester

“Målet med samarbeidet / leveranser” “Effekten av samarbeidet - i hver kommune”

Konkretisering av innhold og prioritering av konkrete prosjekt 

gjøres i tett samarbeid med programstyret.



Fokus i DigiTrøndelag for 2020 har vært:

• Etablere grunnstruktur for samarbeidet med programstyre, ressursgrupper og 

veiledernettverk.

• Gjennomføring av de første innføringsprosjektene, som gir erfaring og innspill 

til senere prosjekt.

• Fullføre Kompetanseløft Trøndelag, som har vært rettet mot ledelsen i 

kommunene.

Fokus for DigiTrøndelag for 2021 er:

• Operasjonalisere og konkretisere samarbeidet ytterligere – også opp mot KS

• Stimulere løpende informasjonsdeling og samarbeid på tvers av kommunene

• Kompetansebygging mot konkret digitaliseringsarbeid

• Gjennomføre flere konkrete fellesprosjekt – og bli god på dette

• Felles kartlegging av status og tiltak rundt personvern og 

informasjonssikkerhet

Det er god oppslutning fra kommunene rundt DigiTrøndelag

Bilde av Vu Nguyen Thai fra Pexels



Nye nasjonale 

komponenter 

vurderes løpende

Dagens portefølje

Oversikt over prosjekter og fellesløft - DigiTrøndelag

Kandidater Forslag
Prosjektperiode - DigiTrøndelag

Konsept / planlegge Gjennomføre Avslutte

Sluttført

DigiSos Kompetanseløft 

Trøndelag 

(toppledere)

DigiBarnevern

Bekymringsmld

Veiledernettverk

Modernisering av 

folkeregistret

Fellesløft: 

Personvern og 

sikkerhet

Fellesløft: 

Kompetanse på 

praktisk digitalisering 

Løpende arbeid i ressursgruppa

Nye nasjonale 

komponenter 

vurderes løpende

Fellesløft:

Datadreven 

kommune

Nye nasjonale 

komponenter 

vurderes løpende



Hvor ønsker vi å gå?



Hva kan vi få til sammen på de 

neste 1 – 3 årene? Hva trenger 

kommunene konkret på kort sikt?

Hva bør vi fokusere på for å 

skape mest mulig effekt av 

samarbeidet?

Hva må vi utvikle og skape 

sammen når vi ser 2-6 år frem i tid? 

Hva er lurt å gjøre i fellesskap?

Hva må vi utforske nå for å møte 

behovene om 8-15 år frem i tid? Hvilke 

spørsmål må vi stille oss sammen? 

Horisont 1

Horisont 2

Horisont 3



Arbeidet som gjøres i DigiTrøndelag må være forankret 

både i reelle behov i kommunene og en nasjonal satsning 

på en digital offentlig sektor.



Horisont 1

DigiTrøndelag skal bidra til at vi får digitaliserte, effektive 

og sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum.

#kompetansebygging

#informasjonsdeling

#fellesprosjekt



Dagens portefølje bygger opp rundt behov de neste 1-3 årene

Kompetanse: 

Hvordan identifisere, styre og sikre 

gevinster fra digitaliseringsprosjekt. Gjøre 

kommuner i stand til å digitalisere.

Informasjonsdeling:

Utveksling av erfaringer rundt konkrete 

anskaffelser, innføringsforløp og tiltak rundt 

personvern og informasjonssikkerhet. Dele 

digitaliseringsstrategier og metodikk.

Prosjekter:

Innføring av nasjonale fellesprosjekter – i 

tett samarbeid med KS.

(eksempler på aktivitet)



Horisont 2

DigiTrøndelag skal bidra til at kommunene 

får utnyttet og skapt verdi basert på egne 

og andres data – til det beste for 

innbyggere, næringsliv og ansatte.

#lære_sammen

#dele_på_tvers

#samskape



Vi må forstå data og identifisere konkrete muligheter sammen

Lære sammen: 

Bygge kunnskap om datadreven 

forvaltning, identifisere mulighetsrom og 

bygge gode modeller på tvers.

Dele på tvers:

Akselerere utviklingen med felles struktur 

på data, se på muligheter for å arbeide mot 

felles skyløsninger og dele strukturerte og 

ustrukturerte data.

Samskape:

Bruk av data til å skape innsikt og 

predikative modeller. Skape effektfulle 

kommuner – ikke bare effektive.

(eksempler på aktivitet)



Bruk av data fra flere kilder til å skape predikative modeller som kan 

målrette innsats mot sårbare familier / grupper – effektfull innsats.

Eksempler på muligheter vi kan få som en datadreven kommune

Bruk av maskinlæring (AI) på sykefraværsdata kan bidra 

til økt bedre bemanningsplanlegging og økt heltidskultur –

effektiv ressursbruk.

Illustrasjon: DigiTrøndelag

Prosjektinformasjon: https://www.youtube.com/watch?v=EEXRgUS8saU
Illustrasjon: DigiTrøndelag

https://www.youtube.com/watch?v=EEXRgUS8saU


Horisont 3

DigiTrøndelag skal legge til rette for en 

dialog og utforskning av hvordan 

kommunene kan utnytte teknologi til å 

løse komplekse og sammensatte 

samfunnsutfordringer. 

#utforske_sammen

#eksperimentere

#skape_kunnskap



Vi må utforske og eksperimenter for å finne en felles vei

Utforske sammen:

Legge til rette for en dialog om hvordan vi 

kan bruke teknologi til å møte fremtidige 

behov i kommune. Skape en bro mot miljø i 

andre regioner og nasjonale arenaer.

Eksperimentere:

Lage mulighetsrom for å teste og bli kjent 

med ny teknologi og samhandlingsformer. 

Skape kunnskap:

Bidra aktivt inn i FoU-arbeid, være en arena 

for forskning og dialog.

(eksempler på aktivitet)

Illustrasjon: DigiTrøndelag



Strategisk retning for DigiTrøndelag

Etablere DigiTrøndelag 

og praksis for å 

gjennomføre nasjonale 

fellesprosjekt.

Utforske og utnytte data 

til å effektivisere, 

prioritere og 

personalisere.

«Datadreven kommune»

Teknologi løser viktige 

aspekt med demografi-

utfordringer og økt bærekraft

«Bærekraftig kommune»«Digitalisering av tjenester–

fokus på livshendelser»



Evne til å prioritere knappe ressurser 

og skalere gode prosjekt/initiativ. 

Sikre gevinster og dele på tvers. 

Hvilke lederkapasiteter

trenger dere å ha for å lykkes 

med digitalisering / digital 

transformasjon?

Evne til å lede utforskende prosesser

og skape lærende organisasjoner. 

Navigere i kompleksitet.

Evne til å redefinere vår 

arbeidspraksis og måten vi 

samskaper verdi på.

Horisont 1

Horisont 2

Horisont 3



Kontakt: John Richard Hanssen, Programleder

www.digitrondelag.no

http://www.digitrondelag.no/

