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Digitaliseringsdirektoratet
skal vere regjeringas fremste verktøy for raskare
og meir samordna digitalisering av offentleg
sektor, og bidra til formålstenleg digitalisering av 
samfunnet som heilskap.
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Regjeringa sitt 
viktigaste
verktøy for 
raskare og meir
samordna 
digitalisering av 
samfunnet

Samfunnsoppdrag

• Gjennom samarbeid 
realiserer vi regjeringas 
og KS' 
digitaliseringsstrategi

• Gjennom bruk av 
fellesløysinganen skaper 
vi verdiar og digitale 
tenester med høg tillit

• Digitale tenester er 
samanhengande og 
tilgjengelege for alle

• Digdir er ein nytenkande
og attraktiv organisasjon

Strategiske målRoller

Iverksettar

Leverandør 
av digitale 

fellesløysingar

Tilsyn for 
universell 

utforming av 
ikt

Premissgivar
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ca. 80
tilsette

ca. 130
tilsette

ca. 150
tilsette

Totalt ca. 360 tilsette i Digdir
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Premissgiver Premissgiver, rådgiver, samordner og 
pådriver for digitalisering

Ha kunnskap om tilstand, trender og behov, nasjonalt og 
internasjonalt

Gi råd om politikkutvikling og i enkelt saker

Lede og være sekretariat for Skate

Samordne arbeidet med informasjonssikkerhet

Ta ansvar for informasjonsforvaltning og deling av data
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Iverksetter Iverksetter av vedtatt politikk og tiltak

Konkretisere strategier

Iverksette tiltak, prosjekter og handlingsplaner

Utvikle metodeverk

Utnytte virkemidler som Medfinansieringsordningen og 
Stimulab

Være sekretariat for Digitaliseringsrådet og Arkitektur- og 
standardiseringsrådet

Følge opp Norges interesser i Norden og EU
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Leverandør
Leverandør av digitale fellesløsninger med ansvar 
for forvaltning, videreutvikling og utbredelse
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Tilsyn for 
universell 

utforming av 
ikt

Tilsyn for universell utforming av ikt

Bygge kunnskap om tilstand og status

Føre tilsyn med nett, apper og automater

Informere og veilede

Bidra i arbeidet med regelverk og standardisering nasjonalt 
og internasjonalt§
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Våre målgrupper

Innbyggere

Stat og kommune

Næringsdrivende

Frivillig sektor
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Innbyggjarane er her:

Ipsos SoMe-tracker Q1'22 | Ipsos

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q122
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Digdir er på facebook.
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Alternativ til Facebook
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• Kven: alle som er interessert 
i og vert påverka av offentleg
digitalisering. 

• «utnytte moglegheitene som 
ligg i ny teknologi og nye 
kanalar effektivt og 
føremålstenleg»

• «Staten skal ta innbyggjarar 
som saka vedkjem med på 
råd og  involvere dei i 
utforming av politikk og 
tenester»

Føringar for bruken av Facebook

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-
kommunikasjonspolitikk/id582088/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-kommunikasjonspolitikk/id582088/
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• Ingen informasjon er 
eksklusiv for Facebook-
sida. Berre lenker til 
digdir.no/tilsvarande. 

• Ingen bruk av 
direktemeldingar/ 
Messenger

• Søk skal lede til digdir.no

• Brukar ikkje «Pixel»

Avgrensingar i bruken av Facebook
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• Kan ha ei rolle i å 
korrigere desinformasjon.

• Innsyn i offentlege
virksomheiters virke og 
beslutningar skapar tillit.

Påstand: Bør offentleg tilsette være meir
tilstades i sosiale medium?



Digitaliseringsdirektoratet

postmottak@digdir.no

22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Lørenfaret 1C, 0580 Oslo
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