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Forvaltningen i Norge er effektiv, åpen, 

samordnet og har høy tillit i befolkningen

Digitaliseringen i samfunnet gir gode vilkår for 

deltagelse, verdiskaping og innovasjon i 

offentlig og privat sektor



digdir.no

Digdirs mission (fra virksomhetsinstruksen)
Oppdrag: Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy 
for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet.

• Brukerne skal oppleve én offentlig sektor

• Forenkle, fornye og forbedre tjenestene

• Effektivisere: Mer for pengene og gjenbruk av løsninger

• øke verdiskapingene basert på deling av data

Målgrupper: Digitaliseringsdirektoratet har staten og kommunene, 
næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggere som målgrupper

Roller: Digitaliseringsdirektoratet har både en rolle som premissgiver, 
iverksetter, fellestjenesteleverandør og tilsynsmyndighet. 

• Rollen som iverksetter  - Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for å iverksette 
vedtatt politikk på direktoratets fagområder gjennom å konkretisere vedtatte 
strategier og iverksette tiltak, prosjekter, handlingsplaner mv.



Link:

Felles økosystem | Digdir

https://www.digdir.no/samhandling/felles-okosystem/2395
https://www.digdir.no/samhandling/felles-okosystem/2395
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Se mer

Nasjonalt ressurssenter for deling av data | Digdir

Juridisk

https://www.digdir.no/datadeling/nasjonalt-ressurssenter-deling-av-data/1914
https://www.digdir.no/datadeling/nasjonalt-ressurssenter-deling-av-data/1914


Se mer

Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk | Digdir

Juridisk

https://www.digdir.no/datadeling/veileder-digitaliseringsvennlig-regelverk/2856
https://www.digdir.no/datadeling/veileder-digitaliseringsvennlig-regelverk/2856
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Oversikt over EU-regelverk om deling og bruk av data | Digdir

Juridisk

https://www.digdir.no/datadeling/oversikt-over-eu-regelverk-om-deling-og-bruk-av-data/3251


Skate | Digdir

Organisatorisk

https://www.digdir.no/skate/skate/1259


Se mer

Faglig arena for datadeling og informasjonsforvaltning | Digdir

Organisatorisk

https://www.digdir.no/informasjonsforvaltning/faglig-arena-datadeling-og-informasjonsforvaltning/2120
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Se mer

Hjem | Datalandsbyen (norge.no)

Organisatorisk

https://datalandsbyen.norge.no/
https://datalandsbyen.norge.no/


Se mer

Nasjonal verktøykasse for deling av data | Digdir

Organisatorisk

https://www.digdir.no/datadeling/nasjonal-verktoykasse-deling-av-data/2243
https://www.digdir.no/datadeling/nasjonal-verktoykasse-deling-av-data/2243


Se mer

Felles datakatalog (norge.no)

Semantisk

https://data.norge.no/
https://data.norge.no/


Se mer

Veileder for orden i eget hus | Digdir

Semantisk

https://www.digdir.no/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus/2716


Se mer

Datafabrikken (norge.no)

Teknisk ++

https://datafabrikken.norge.no/
https://datafabrikken.norge.no/




Hjelp oss til å bli bedre

https://forms.office.com/r/Mw5squTxJd



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

digdir.no

Tone.bringedal@digdir.noTa kontakt!


