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Digdirs hovedprioriteringer i 2022
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Digdirs strategi
Offentlig sektor er verdensledende på digitalisering

Samfunnsoppdrag

Roller

Strategiskedigdir.no
mål

• Gjennom samarbeid
realiserer vi regjeringens
og KS'
digitaliseringsstrategi

Premissgiver

Regjeringens
viktigste verktøy
for raskere og
mer samordnet
digitalisering av
samfunnet

Tilsyn for
universell
utforming av
ikt

Iverksetter

• Gjennom bruk av
fellesløsningene skaper
vi verdier og digitale
tjenester med høy tillit
• Digitale tjenester er
sammenhengende og
tilgjengelige for alle

Leverandør
av digitale
fellesløsninger

Visjon: Sammen for en enklere digital hverdag

• Digdir er en nytenkende
og attraktiv organisasjon

Våre verdier: Pålitelig, inkluderende og uredd
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Våre hovedprioriteringer i samarbeid med Skate
Forvalte og videreutvikle de nasjonale fellesløsningene

2

Styrke virksomhetens fokus på sikkerhet og beredskap

3

Gjennomføring av målene i Digitaliseringsstrategien. Følge opp
sammenhengende tjenester og hovedansvar for livshendelsen
dødsfall og arv

4

Innta sterk og ledende rolle i arbeidet med
informasjonsforvaltning og deling av offentlige data

5

Følge opp ny strategi for eID i og med offentlig sektor

6

Styrke arbeidet med fokus på digital inkludering

7

Oppfølging av EU-programmet DIGITAL

8

Datadrevet digitalt tilsyn

Handlingsplanen
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Livshendelsene
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Involvering av Skate i 2022
Skate-møte - 23. mars

Des

Jan

Nov

Feb

•

Kun en gang – Hvordan kommer vi dit?

•

Styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet – status og utfordringer

•

Konsept for organiseringen av digitale fellestjenester i kommunal sektor

•

Digdirs hovedprioriteringer

•

Kort orientering om AU’s oppfølging av søknader til DIGITAL

Skates fagdager 4. og 5. mai
Okt

Mar

Sep

Apr

•

Felles økosystem og sammenhengende tjenester, med vekt på hva
førstnevnte er og hvordan det best kan understøtte behovene i sistnevnte og
hvordan begge deler kan og bør finansieres

•

Møte med statsråden

Skate-møte – 15. juni
Mai

Aug
Jul

Jun

•

Utfordringer på identitetsforvaltningsområdet

•

Ny nasjonal strategi for eID

•

Medfinansieringsordninga 2022 - orientering og strategiske utfordringer

Skate-møtene – 12. oktober og 7. desember
•

Innspill fra virksomhetene – Strategiske Skate saker

•

Erfaringer etter 3 år med regjeringens digitaliseringsstrategi
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Ny organisering av Digdir

Avdeling

Direktør

Seksjon
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Leveranseområde
Kommunikasjon

HR

Virksomhetsstyring

Tilsyn for universell
utforming av ikt

Plan- og budsjett

Tilsyn

Innkjøp og drift

Data

Tverrgående
Produktgruppe

Arkiv og dokumentforvaltning
Sikkerhet og beredskap

Sammenhengende tjenester
og livshendelser

Digital strategi
og samhandling

Brukeropplevelse og
datadeling

Fellesløsninger

Tverrgående markedsgruppe

Seksjon 1

Seksjon 2

Seksjon 1

Seksjon 2

Seksjon 3

Seksjon 4

Strategi og
forretningsutvikling

Tillitstjenester

Strategi og
forretningsutvikling

Livshendelser

Felles økosystem

Utvikling

Datadeling

Utvikling

Digitaliseringsrådet

Deling av data og informasjonsforvaltning

Marked og
tjenesteoppfølging

Meldingsutveksling

Plattform og styring

Medfinansieringsordningen

Internasjonalt arbeid

Brukerstøtte
og service

Portaler og brukeropplevelser

Brukerstøtte
og service

Stimulab

Informasjonssikkerhet

Drift og sikkerhet

Tjenesteutvikling

Brukeropplevelse

Start off.

Kunnskap og analyse

Innovation@digdir

Skate
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Digitaliseringsdirektoratet

Besøksadresser:

postmottak@digdir.no

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

22 45 10 00

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo

