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▪ Ta del i innovasjonen i markedet
▪ Bedre sikkerheten
▪ Sikre kostnadseffektiv drift
▪ Enklere og raskere tilgjengeliggjøring av NAV sine tjenester

Hvorfor velger NAV allmenn sky?
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Oslo Origo - kommunens 
interne kompetansemiljø på 
digitalisering
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Oslo kommune - en av Norges mest komplekse organisasjoner
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Oslo Origo - et samlet internt kompetansemiljø 

Frontendutviklere

Backendutviklere

UX / tjenestedesignere

Data Scientists

Informasjonsarkitekter

Hardwareutviklere

Organisasjonsutviklere

Teamleads

Forretningsanalytikere

Produkteiere 

Informasjonssikkerhet

...
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Ansatte med erfaring fra et bredt spekter av store 
organisasjoner

Telenor
NRK

Schibsted
Telia

Deloitte
Amedia 

Texas Instruments
Webstep
Posten
Cisco

Bouvet
NAV

Norsk Forskningsråd
IHS Markit

Oslo kommune
...



“...Unlike transformation initiatives of the past, 
digital transformation is not an event that happens. 
It’s a journey with a road that never ends...”

Peter Bendor-Samuel - Forbes magazine Jul 18, 2018

Kilde: https://www.forbes.com/sites/peterbendorsamuel/2018/07/18/where-most-companies-go-wrong-in-digital-transformation/#79e32a756884

https://www.forbes.com/sites/peterbendorsamuel/2018/07/18/where-most-companies-go-wrong-in-digital-transformation/
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Tilstrekkelig intern digitaliseringskompetanse er viktig

Kilde: https://www.techspot.com/news/79848-hertz-hits-accenture-32-million-lawsuit-over-failed.html

“...Hertz began an ambitious project to 
transform its digital identity. Lacking the 
internal expertise and resources to 
carry out the work itself, Hertz picked 
Accenture from a list of potential 
candidates to design, build, test and 
deploy Hertz’s new website and apps…”

https://www.techspot.com/news/79848-hertz-hits-accenture-32-million-lawsuit-over-failed.html
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Måten det offentlige leverer tjenester på er i endring, 
det skjer raskt og det påvirker oss alle

Digitalisering er både en driver til at kommunens tjenestetilbud er i endring, 
men også et viktig virkemiddel for å løse utfordringene

Enkel tilgangBrukervennlig Proaktivitet TilgjengelighetKontroll på egne data

Foto: E24, Ruter, Oslo kommune

Relevant
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IT og teknologi

TjenesteTjeneste

Tjeneste
Tjeneste

IT og teknologi integrert del av kjernevirksomhet

IT og teknologi går fra å være støttefunksjoner og 
støtteverktøy til å bli kjernevirksomhet

Helse

IT og teknologi 

Utdanning Tjeneste X

IT og teknologi som støttefunksjon

Foto: Oslo kommune, Aftenposten (Ingar Storfjell), Teknisk Ukeblad (Joachim Seehusen)

HelseUtdanning

BymiljøRenovasjon

Tjeneste Y
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Noen erfaringer fra digitalisering i det offentlige...

Brukerfokus
= 

Ansatt fokus

Digitalisering 
= 

Effektivisering og 
kostnadsbesparelser

Manglende intern 
kompetanse

Manglende 
helhetstenkning

Fortsatt fokus på 
prosjekter

Ofte styrt av 
konsulenter

Manglende fokus på 
eierskap til systemer 

og data Fortsatt for lite fokus 
på innovasjon
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Vi må slutte med digitaliseringsprosjekter...

*Bekk Consulting, basert på definisjon fra Project Management Institute

Prosjekt

Start Stopp

Behov Finansiering Scope Team Kjør prosjekt Realisere gevinster

$

“Et prosjekt er en tidsavgrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller en tjeneste...det har en klart 
definert start og slutt punkt, og har derfor et definert scope og ressurser...et prosjekt-team inkluderer ofte folk 
som vanligvis ikke jobber sammen”*
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xxxx

...men ikke bestandig...

Prosjekter fungerer godt når man 
skal bygge bro...

The Golden Gate Bridge 

Construction start: 5th of January 1933
Official opening: 27th May 1937
Construction cost: $35 Million ($514 Million 2018 dollars)

The project completed ahead of schedule and $1.3 Million 
under budget

Big projects = big risk



● Bryte ned siloene mellom utvikling og drift

● Felles verktøykasse, enighet om prosess, felles mål

● Helhetlig ansvar for løsningen gjennom produktets levetid

● Raskere syklus på små inkrementelle endringer
● Kontinuerlig forbedring og gevinst/effekt

● Kontinuerlig feedback

Backlog/endringer → Prosjekt fase 2

Digital tjenesteutvikling er kontinuerlig og 
skillet mellom utvikling, drift, forvaltning viskes ut

Overlevering

DriftUtvikling

Verktøykasse X
Prosess X

Verktøykasse Y
Prosess Y

Digitalisering = kontinuerlig utvikling“Tradisjonell” modell



Oslo 2019

Visjon for Oslo kommunes digitale transformasjon

Realisere historien om Tim

https://youtu.be/_OvFiWB5MFg
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15

Felles mål for den 
digitale transformasjonen

Vi forstår innbyggerne våre og tilbyr våre 
tjenester når de ønsker det og trenger det

Vi løser innbyggernes behov uavhengig 
av offentlig sektors organisering

Hver tjeneste som tilbys, skal bygges på 
Oslo kommunes felles tjenesteplattform



Oslo 2019

Booking Skjema-
studio

Oslo-
nøkkelen

DVD 
utbredelse

Proaktive 
meldinger

Automatisert
saks

behandling
Veiviser

Utvikler-
portal

Data-
plattform

Min side

ID

ÅPEN, TILGJENGELIG BY AUTOMATISERT 
SAKSBEHANDLING

TJENESTEPLATTFOR
M

PROAKTIVE OG 
PERSONLIGE TJENESTER

Integrasjon Plattform

UKE UKE

Origo fokuserer på digitale fellesløsninger for innbyggerne, 
som gradvis skaleres og benyttes på flere tjenester
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Produktområder som understøtter visjonen og målene, og 
gir retning for digitaliseringen i kommunen

Visjon
Realisere historien om TIM

Vi forstår Tim og tilbyr våre 
tjenester når han ønsker dem og 

trenger dem

Vi løser Tims behov uavhengig 
av offentlig sektors organisering

Hver tjeneste som tilbys skal 
bygges på  Oslo kommunes 

felles tjenesteplattform

Felles tjenesteplattform

…
Åpen, 

tilgjengelig 
by

Proaktive, 
personlige 
tjenester

Automatisert 
saks-

behandling

Eksperimentering i Labs
Datasikkerhet og personvern

Kompetanseheving og endringsevne

Enhetlig innbyggerdialog (samordnet 
kommunikasjon mellom innbygger og det 
offentlige)
Datadrevet bydrift (sensorteknologi og 
intelligent infrastruktur)
Digital mobilitet (autonome 
transportsystemer og interaktive, 
dynamiske mobilitetsløsninger)
E-demokrati (innbyggerinvolvering, 
transparent kommune)



Behov for å styrke kommunens kompetanse på digitalisering

● Strategiske ledere og personell med spisskompetanse knyttet til 
digital transformasjon og med erfaringer fra digital endringsledelse

● Ledere som kan ivareta helhetsperspektivet på sektorenes og 
kommunens digitaliseringsarbeid

● Koordineringsrolle på tvers av kommunens digitalisering
● Veilede virksomheter i egen sektor i hvordan de driver digitalisering

Digitale strateger

Ivareta 
helhetsperspektivet

(Strategisk)
Tjenestedesigner

Produkteier

Organisasjonsutvikler

Forretningsutvikler

Roller

TeamLead

Tjenesteeier

Informasjonsarkitekt

Backendutvikler

TechLead

Frontend-utvikler

...
Informasjonssikkerhet

● Team med nødvendig kompetanse til å løse oppgaven uten 
å involvere andre

● Prosess og metoder (verktøykasse)

Autonome team
(Operativt)

Digitale håndverkere
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Kommunen har alt som skal til for å være en attraktiv 
arbeidsgiver for folk med digital kompetanse

➢ Samfunnsoppdraget
➢ Faglige utfordringer
➢ Innbyggerfokus

➢ Mestring
➢ Påvirkning på egne arbeidsoppgaver
➢ Kultur- og fagmiljø
➢ Spennende oppgaver
➢ Faglig utvikling



Suksesskriterier - for å lykkes med digital 
kompetansebygging i det offentlige

1. Et tydelig bilde av hva man ønsker å oppnå
2. Tiltrekke seg og rekruttere de riktige folkene
3. Sterk forankring fra toppledelsen
4. Miljøene bør etableres på utsiden av eksisterende driftsorganisasjon
5. Finne ut hvordan skal disse miljøene spille sammen med helheten i kommunens 

digitaliseringsarbeid
6. Gå fra prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige produktutviklingsteam
7. Bruk av fellesløsninger og tilgjengelig infrastruktur - gjenbruk
8. Bygge et sterkt og attraktivt fagmiljø
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Oslo 2019 Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Trond Johansen 
Teamleder produkt og analyse
Oslo Origo
Epost: trond.johansen@byr.oslo.kommune.no

Takk for meg!


