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Oppdrag og bakgrunn



«Digitaliseringsdirektoratet skal utrede konsept for 

realisering av en innbyggerorientert løsning –virtuell 

assistent, i tråd med tiltakene i 

digitaliseringsstrategien. Konseptskisse skal leveres 

KMD innen 01.09.2021»

Tildelingsbrev 2021 Digitaliseringsdirektoratet 3.3. pkt 8:
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• Skal utredes i samarbeid med KS

• Skal gi enklere tilgang til:

• Egne data

• Relevant informasjon og tjenester 
(persontilpasset)

• Skal hjelpe brukeren 
i ulike kontekster i dialogen med offentlig sektor, 
uavhengig av hvilken 
nettside eller løsning som benyttes.

• Kan også være aktuell for næringsliv og frivillig 
sektor

• Kan innebære utvikling av funksjonalitet som kan 
inngå i offentlige løsninger, men ikke nødvendigvis:

• én tjeneste

• én prosess

• nye sentrale portaler

• Hensyn til personvernet vil være avgjørende i utviklin
gen av en slik funksjonalitet.

• Mao: En gullgruve av muligheter OG utfordringer!

Digitaliseringsstrategien om Digital Assistent
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Nivåer av individualiserte tjenester
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Mange interne satsninger som tangerer
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Fase 1 – Forme prosjektet

Sammen skaper vi bedre løsninger



Prosess og tidsplan

Forme prosjektet Innsikt

Etablere kjerneteam 

og involvere aktører

Undersøke innbyggers 

behov i dialog med det 

offentlige

Idéutvikling

Samskaping med 

aktører i økosystemet 

Oktober Januar Mars

Konsept

Utforme konseptuell

retning i samarbeid med 

aktører i økosystemet

Mai September

(Leveranse 01.09.2021)

Validering med

KMD og andre

stakeholders

Interne drøftinger

Pres. toppledermøte

Møter med KS og

andre aktører

Workshopserie

med aktører
Onboarding UX-researchere

og innsiktsarbeid i form av 

Intervjuer og spørreundersøkelse 

Sluttrapport

½ times statusmøter med hele gruppen annenhver uke i hele perioden

2 dagers Sprint

med aktører



Hvordan vi har tenkt å jobbe
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Et stort nasjonalt økosystem å spille på
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Deltagere i prosjekt-samarbeidet
• Disse er med i konsortiet:

• Disse har vi også dialog med:

Framtidslab

Brukere

Flere leverandører og 

Bransjeforeninger
Digital Government & Open Data Unit

+ 14 ressurser fordelt på alle avdelinger i Digdir som bidrar ved behov



Fase 2 – Innsikt

Undersøke brukerbehov 

før vi ser på mulige  konsepter
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Status fra Innsiktsarbeidet
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Viktigste funn som tas videre i konseptfasen
• Innbyggerne har ytret ønske om mer sammenhengende tjenester. 

• Dette er noe de ser på som en mulig positiv forbedring fra dagens situasjon, og noe som de 
forventer vil være på plass i fremtiden

• Innbyggerne har behov for kontroll over egne data. 

• Ikke så mye refleksjon blant innbyggerne rundt konsekvenser av deling av data og hva det 
innebærer å ha tilgang til egne data

• Det er viktig for dem at de selv får bestemme hva som skal og ikke skal deles, og at de opplever en 
form for kontroll over egne data

• Innbyggerne ønsker offentlige tjenester som er tilpasset deres behov og situasjon.

• Dette gjelder spesielt de som har høy interaksjon med det offentlige, men vi ser at det generelt sett 
er ønsker om at tjenestene er tilpasset hver enkelt og deres behov

• Virksomhetene ønsker mer koblinger mellom tjenestene

• De føler at de stadig jobber for a få dette til 

• Utfordringene er primært at regelverk gjør dette vanskelig

NB! Vi deler gjerne hele innsiktsrapporten med dere om det er ønskelig.
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Fase 3 – Idéutvikling
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Idéutvikling – Del 1: Sprint 11. & 12. mars

• Mål med sprinten:

• Sikre at vi skaper konsepter av verdi for brukerne

• Inkludere livshendelsene (og de som jobber med dem) til å:

• Begynne å tenke på hva en Digital Assistent kan være for dem

• Sammen med oss - utvikle forslag på hva en Digital Assistent kan være.

• 2 ideer til Digital Assistent:

• Konsept “Digitale Dagny” - Livshendelsen - Dødsfall og Arv

• Konsept “Starte opp som selvstendig næringsdrivende - Unngå gjeld” - Livshendelsen Miste og 
finne jobb
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Idéutvikling Del 2 - 4 tematiserte fagsamlinger – rundt 
de 2 ideene fra sprinten
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Veien videre 
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Fase 4 – Utforme konseptskissen

• Utforme konseptuell retning i samarbeid med aktørene – etter workshop runden (Mai)

• Konseptbeskrivelse / Rapportskrivning (ut Juni)

• Delt inn i grupper som skriver på hhv Organisatorisk, Juridisk, Semantisk og Teknisk

• Sync møter mellom gruppene

• Egen gruppe som sammenstiller og utformer rapporten  

• Innspillsrunder med konsortiet og validering opp mot KMD i sommer

• Overlevering av konseptskisse til KMD innen 01.09.2021
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Ekspertgruppen Digitale Toppledere

• Tanker / Ideer / Kommentarer?

• Ønsker du/din virksomhet å bidra? – gi beskjed til:

• Dirk.Lammering@digdir.no

• En flott mulighet til å aktivt påvirke konseptskissen

• Det blir også en mer åpen innspillsrunde etter 15. juni 

mailto:Dirk.Lammering@digdir.no


Digitaliseringsdirektoratet

postmottak@digdir.no

22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
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Takk for oppmerksomheten!


