
Digital ledelse og kompetanse i kommunene

-Hvordan heve den digitale kompetansen i en hel region –

Erfaringer fra Agder.

Seniorrådgiver Irene Henriksen Aune, Arendal kommune
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Digital kompetanse

• Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle 

trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i 

kunnskapssamfunnet (ITU)

• Digitale ferdigheter er fra og med Kunnskapsløftet (2006) definert som en av 

fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med 

videregående. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for 

livslang læring.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet.html?id=1411
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Den digitale lederens viktigste kompetanse

«Å bli en god digital leder innebærer å ha digital kompetanse. Men, det betyr 

også evne til å kunne endre virksomheten sin raskt, og derav menneskene i 

den, slik at de jobber på nye måter. Dagens marked krever at ledere mestrer å 

lede de digitale endringene for å overleve.»

Michelle Jensen, ledernytt.no 
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Fokus på målet

«For å lykkes med digitalisering så må ledelsen se forbi teknologien og fokusere på 

det de egentlig vil oppnå til slutt.»

Øyvind Grøndalen, ledernytt.no
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IKT-Norge.no
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Agder – felles regionplan – fremsynte 
ledere

• 16 438 kvadratkilometer

• Ca 300 000 innbyggere (2016)

• 2 fylker (til 1.1.2020)

• 30 kommuner

• 5 kommunegrupper

• 5 Rådmannsutvalg

• 5 Helsenettverk

• 5 fagutvalg for e-helse
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Regional koordineringsgruppe ehelse og 
velferdsteknologi Agder (RKG)

Etablert januar 2016, forankret i Rådmannsgruppen i Regionplan 

Agder

Mål:

• Regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge

• Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen

• Økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder
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Regional koordinering Agder

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder
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Sammen står vi sterkere!

Felles behov for å ta i bruk velferdsteknologi for å yte gode tjenester i fremtiden

• Enighet om felles anskaffelse (21 + 9 på opsjon)

• Felles anbudsprosess

• Felles innføringsprosjekt

• Implementering

• Tjenesteinnovasjon og forvaltning

• Kompetanseløft

• Samtlige 30 kommuner ble med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP)

• Felles søknader om prosjektmidler



15

Prosjektorganisering aug. 2018:

Styringsgruppe

Regionalt sammensatt

«Innføring velferdsteknologi Agder 

2020»

Prosjektleder: Marit Svindland

Kontaktpersoner i alle 30 kommunene 

Delprosjekt 1 

«Implementering 

velferdsteknologi 

Agder»

Delprosjekt 2 

«Tjenesteinnovasjon 

og forvaltning»

Marit Svindland Marianne Holmesland Merethe Knatterud USHT Aust-Agder

Delprosjekt 3

«Kompetanseløftet 

velferdsteknologi 

Agder»
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Delprosjekt 1 Implementering

• Kontakt med leverandør

• Kontraktsoppfølging

• Fellessamlinger hele Agder

• Oppstartsmøter med hver kommune

• Tekniske og praktiske spørsmål

• Testing og godkjenning

• Erfaringsdeling

• Rutiner
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Delprosjekt 2 
Tjenesteinnovasjon og forvaltning

• Tjenestedesign og tilpassede 

tjenesteforløp

• Tildelingspraksis og kriterier

• Egenbetaling/betalingssatser

• Behovskartlegging 

• Gevinstrealisering

• Tjenesteinnovasjon og forvaltning 

• Maler, prosedyrer og verktøy som skal 

bidra til mest mulig felles tilnærming.
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Delprosjekt 3 Kompetanseløftet Agder

Bedre samarbeid, erfaringsdeling og 

felles opplæringstilbud:

• Kartlegge opplæringsbehov

• Teste ut opplæringsverktøy

• Enes om system og organisering av 

opplæringen



20



21



22
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Én innbygger – én journal (EIEJ)

• Agder er referansekommunegruppe 

for Direktoratet for e-helse i arbeidet 

med EIEJ

• Delaktighet i prosessen og involvering 

av mange fagpersoner lokalt

• Synliggjøring av kompetanse og 

ressurser

• Forankring

• Bevisstgjøring
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Effekter av RKG – etter 2 år

• Økt forankring og gjennomføring

• Økt innovasjonsevne 

• Bedre ressursutnyttelse

• Økt digital bevissthet og kompetanse

• Etablert en arbeidskultur: hvor vi vil spille 

hverandre gode: 2+2=5






