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«Arbeidet med å fornye, forenkle 
og forbedre er avgjørende 
for at offentlig sektor skal  
være i stand til å møte  
fremtidens utfordringer» 
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Hva er digitalisering? 

• Digitalisering er ikke ensbetydende med å utvikle eller å 
innføre en ny IT-løsning 

• Digitalisering i offentlig sektor handler om å 
effektivisere måten vi jobber på gjennom å anvende 
teknologiens muligheter og tilby effektive og 
brukervennlige tjenester som brukerne ønsker å ta i 
bruk 
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Digitalisering som hovedgrep 

• Målet er å skape en enklere hverdag for innbyggere, 
næringsliv og ansatte i offentlig sektor 

• En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 

• Verdiskaping og deltakelse for alle 

 

 

 



• Innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere 
hverdag 

• Samfunnet forventer at offentlige virksomheter anvender 
skattepengene på en best mulig måte 

• Ansatte i offentlig sektor ønsker å kunne jobbe så effektivt som 
mulig 

 

Hva har dette med omdømme å gjøre? 



• Omdømme er noe virksomheter må gjøre seg fortjent til 
gjennom å ha kontroll på sine leveranser 

• Også før digitaliseringen startet har et godt omdømme vært 
resultatet av langsiktig arbeid med å levere gode 
kundeopplevelser, innfri løfter, etablere et verdigrunnlag og stå 
inne for en samfunnsansvarlig opptreden 

• Digitaliseringen øker kompleksiteten med omdømmebygging 

 

Kundeopplevelsen avgjør omdømmet 



• De siste års omdømmemålinger viser et skille; selskaper vi først 
og fremst møter på nett, seiler opp som folkets favoritter med 
fremragende omdømme  

• Digitaliseringen kan forverre omdømmet til virksomheter 

• Gap mellom de kundeopplevelsene vi er vant til fra det fysiske 
møtet og hva vi møtes med i den digitale verden 

 

Digitaliseringen gir nye utfordringer 



• I offentlig sektor er det skattebetalerne som betaler for dårlig 
utnyttelse av pengene; i privat sektor er det aksjonærene og 
markedet som betaler – og vi som kunder har alternativer 
dersom uvettig bruk av penger lempes over på prisene 
 

• Til syvende og sist er det verdien som skapes for brukerne som 
teller 

 

Digitalisering viktigere for omdømmet i det 
offentlige vs. det private 



• Kun tre av ti er fornøyd med hvordan kommunene løser sine 
oppgaver innenfor IKT og digitalisering  

• Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for 
forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv 

• Mange kommuner ender opp med å lage digitale skjemaer, 
men lar resten av prosessene være like tungvinte som før   

• Det er et stort behov for å utvikle fellesløsninger som 
understøtter de vanligste oppgavene i kommunesektoren 

Hva er status i Kommune-Norge? 



• Mye av nøkkelen til fremtidig suksess ligger i å utvikle 
endringsglade virksomheter som er så fleksible at de 
responderer på det som skjer i omverden 

• Flere må tørre å utfordre status quo 

• For er det én ting som er sikkert, så er det at digitaliseringen vil 
fortsette å utradere alle som møter den med ignoranse, mens 
den vil belønne de nysgjerrige – de som tør å tenke nytt og 
annerledes 

 

Endringsglade virksomheter bedrer omdømmet 



• Omdømmebygging og digitalisering er ikke en oppgave 
som kan leve i randsonen av det den tradisjonelle 
definisjon av hva kjernevirksomhet er 

• Omdømmevirksomhet og digitalisering er kjernen og må 
behandles som det 

• Derfor må dere som driver kommunikasjonsarbeid i 
Kommune-Norge jobbe aktivt med digitaliseringen i deres 
kommuner 

 

Min siste bønn! 



Takk for oppmerksomheten 

og lykke til! 


