
 
 

 

Kategori 1: Prosjekt og prosess 

Nr. Kompetanseområde Oppgaver som inngår 

1 Prosjektbistand  ledelse, rådgivning og bistand til 
gjennomføring av IT-prosjekter generelt 

 ledelse, rådgivning og bistand til IT-
anskaffelser 

 ledelse, rådgivning og bistand til større 
IT-organiseringsprosjekter 

 ledelse, rådgivning og bistand til større 
IT-implementeringsprosjekter 

 ledelse, rådgivning og bistand til større 
IT-konsolideringsprosjekter  

 ledelse, rådgivning og bistand til 
digitaliseringsprosjekter 

2 Prosessbistand  prosessledelse innen IT-området 

 rådgivning innen analyse, utarbeidelse og 
forbedring av prosesser og rutiner 
innenfor IT-området (for eksempel ITIL-
baserte prosesser) 

3 Kvalitetsrådgivning  gjennomføring av kvalitetsrevisjoner og, 
kvalitetssikring 

 IT sikkerhet: gjennomføring av 
sikkerhetsrevisjoner, risiko- og 
sårbarhetsanalyser, klassifisering og 
verdivurdering, penetrasjonstester og 
sikkerhetstesting, samt rådgivning innen 
informasjonssikkerhet. 

 bistand til gjennomføring av internkontroll, 
etablering av rutiner og systemer for 
internkontroll og internrevisjon innen IT 

4 Fagressurser  tekniske fagressurser innen IT generelt 

 IT-arkitekturbistand 

 bistand og rådgivning innen analyse 
(analytics) 

 forvaltning av søkemotorer 

 bistand og rådgivning innen informasjons- 
og kommunikasjonsarbeid 

 bistand til dokumentasjonsarbeid, f.eks. 
systemdokumentasjon, 
brukerdokumentasjon, osv.  

5 Teknologitrender  rådgivning innen teknologitrender for 
utprøving i kommunen, f.eks.: RPA, 
maskinlæring, og IoT   

 
 
Kategori 2: Bistand linjeoppgaver IT 

Nr. Kompetanseområde Oppgaver som inngår 

1.  Ledelsesoppgaver (management for 
hire) 

 ledelsesoppgaver i IKT-linjeorganisasjon 
generelt 

 testledelse og koordinering  

2 Lisensforvaltning  bistand og rådgivning til optimalisering av 
lisensporteføljen for store organisasjoner 

 bistand og rådgivning til lisensforvaltning 
for større organisasjoner 



3 Tjenesteutvikling  produktsjef (ta rollen som) 

 bistand og rådgivning til tjenesteutvikling 
og forvaltning 

 bistand og rådgivning til utarbeidelse av 
business case og gevinstrealisering 

4 Merkantilt   bistand og rådgivning til 
økonomioppfølging innen IT 

 bistand og rådgivning til oppfølging av IT-
avtaler 

 
 
Kategori 3: Brukeropplevelse 

Nr. Kompetanseområde Oppgaver som inngår 

1 Tjenestedesign, brukerinnsikt og 
behovsanalyse 

 bistand og rådgivning innen 
tjenestedesign  

 kartlegge og beskrive eksisterende 
brukerreiser (as-is) og nye målbilder (to-
be) for brukerreiser 

 innhente brukerinnsikt og gjøre 
behovsanalyser 

 identifisere og prioritere brukeroppgaver  

 gjennomføre interessentanalyser 

 gjennomføre brukerundersøkelser og 
brukertester 

 fasilitere arbeidsmøter med brukere og 
interessenter 

2 Innhold   bistand og rådgivning innen 
innholdsutvikling 

 implementering og videreutvikling av 
innholdsstrategi 

 oppgaver knyttet til innholdsforvaltning og 
vedlikehold 

 bistand i arbeid med klarspråk for å sikre 
et korrekt, klart og brukertilpasset språk.  

 utføre innholdsanalyser 

 holde kurs, foredrag, workshops 

 veiledning innenfor bildebruk, søk, og 
verktøy i innholdsarbeidet 

3 Informasjonsarkitektur / 
informasjonsdesign 

 videreutvikle og dokumentere prinsipper 
for informasjonsstruktur basert på 
brukerbehov og brukers evne til å løse 
sine brukeroppgaver, og effektivt 
navigere i kommunens 
informasjonskilder.  

4 Interaksjonsdesign  bistand og rådgivning innen 
interaksjonsdesign 

 utarbeide designskisser, basert på et 
etablert designsystem (atomisk design), i 
ulike faser av designprosessen 

 bistand til å lede designprosesser 

 bistand til å forvalte og videreutvikle 
kommunens designsystem 

 bistand og rådgivning til å kartlegge hvilke 
muligheter og begrensinger som følger av 
kravene til universell utforming og levere 
design som er innenfor kravene. 

5 Grafisk design   utarbeide visuelle skisser, basert på 
kommunens visuelle identitet (er under 



utarbeidelse i 2018).  

 bistand til å forvalte og videreutvikle det 
digitale grafiske uttrykket til kommunen. 

 implementere grafisk design på 
trådskisser og prototyper  

 utarbeide effektiv informasjonsgrafikk  

 bistand og rådgivning til å kartlegge hvilke 
muligheter og begrensinger som følger av 
kravene til universell utforming og levere 
design som er innenfor kravene 

6 Webanalyse  målestrategi; definering av behov og 
KPI’er 

 basisoppsett; oppsett av standard 
rapporter 

 avansert oppsett med tilpassede 
rapporter 

 bruk av Google Analytics API; for 
utveksling av data mellom Google 
Analytics og andre produkter. 

 måling av "kundereisen" og 
multikanalperspektivet. Spesielt måling av 
i hvilken grad en bruker klarer å 
gjennomføre en brukeroppgave 

7 Søkemotor-optimalisering   kommunens innhold skal presenteres 
optimalt på de mest brukte søkemotorene 

 

 
 


