
 

 

Mandat for styringsgruppen i Digital21 
 

Digital21 skal handle om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny 

teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. 

Styringsgruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike 

næringer og kompetansemiljøer.  

 

Mål 

Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet. 

Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan 

utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter 

og møte utfordringer som følger av økt digitalisering.  

Formålet med Digital 21 er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike 

næringer og bransjer, hvor sentrale aktører innen næringsliv og kunnskapsmiljøer stiller seg 

bak felles strategiske mål og anbefalte tiltak. Det skal tas hensyn til egenarten hos 

henholdsvis industri- og tjenestesektoren. Strategien kan også gi innspill til 

politikkprioriteringer som påvirker næringslivets evne og muligheter, som for eksempel 

offentlige reguleringer eller bruk av offentlige midler rettet mot digitalisering. 

 

Tilnærming   

Digital21 skal ta utgangspunkt i at næringslivet selv har insentiver til å utvikle og ta i bruk ny 

teknologi for å utvikle egen virksomhet. Offentlig sektor påvirker bedriftenes muligheter til å 

utvikle og anvende ny kunnskap. Dette skjer blant annet gjennom generelle rammebetingelser 

som regelverk og skatt, offentlige midler til utbygging av infrastruktur, utdanning og 

kompetanse, forskning og innovasjon. 

21-strategier gir råd om prioriteringer for forskningsinnsatsen på et bestemt felt. Når det 

gjelder digitalisering synes utfordringen imidlertid i like stor grad å være styrke næringslivets 

evne og forutsetninger til å ta teknologien i bruk. Tilnærmingen til arbeidet skal derfor 

omfatte både næringslivets evne og muligheter til å i) utvikle ny kunnskap og ii) ta den nye 

kunnskapen i bruk.  

Arbeidet må bygge på internasjonal forskning og erfaringer, tydeliggjøre usikkerhetene i 

kunnskapsgrunnlaget og hvilke ulike implikasjoner dette kan ha. 

Flere undertemaer skal behandles underveis. Styringsgruppen må i samarbeid med 

sekretariatet definere de meste relevante undertemaene. Tema som behandles i andre større 

politiske prosesser bør ikke være hovedtema i strategirapporten, men som del av 

strategiarbeidet kan det spilles inn til disse prosessene.  

Digital21 skal ha et langsiktig perspektiv. Styringsgruppen skal vurdere hvilket tidsperspektiv 

som er mest hensiktsmessig for strategiarbeidet. 

Arbeidet med Digital21 bør ses i sammenheng med etablert politikk på området, som Meld. 

St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge, og Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for 

forskning og høyere utdanning (2015-2015). Det bør også ses i sammenheng med 



 

 

næringsministerens Samhandlingsforum mellom myndigheter, toppledere i industrien, 

kunnskapsmiljøer og partene i arbeidslivet for å fremme digitalisering i industrien.   

 

Prosess 

Strategiarbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess. Styringsgruppen skal sørge 

for at sentrale aktører og interessegrupper kan gi innspill til arbeidet. Det skal etableres 

undergrupper hvor bedrifter fra ulike deler av næringslivet og kunnskapsmiljøer skal delta. 

Disse gruppene bør bestå av representanter fra ulike deler av landet og fra både industri- og 

tjenestesektoren. Både små og større bedrifter bør delta. Det bør også være deltagelse fra et 

bredt sett av kunnskapsmiljøer. 

Styringsgruppen skal ha jevnlige møter med Nærings- og fiskeridepartementet og eventuelle 

andre relevante departement og underliggende virksomheter.  

Det skal på en hensiktsmessig måte gis løypemeldinger underveis, som er synlige for 

næringslivet og som kan fungere som oppspill til debatt.  

 

Sluttprodukt  

Strategirapporten skal inneholde: 

 en beskrivelse av status for digitalisering i næringslivet i Norge, også i et 

internasjonalt perspektiv 

 en gjennomgang av sentrale muligheter og utfordringer som digitaliseringen 

representerer for næringslivet, og samfunnsmessige konsekvenser av disse 

 vurdering og anbefaling av strategiske mål for hvordan norsk næringsliv kan møte 

disse utfordringene 

 forslag til tiltak for å nå målene og en angivelse av hvilke aktører som har ansvar for å 

gjennomføre disse  

 eventuelle innspill til politikkprioriteringer som påvirker næringslivets evne og 

muligheter til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap på området, som for eksempel 

offentlige reguleringer eller bruk av offentlige midler rettet mot digitalisering. 

 

Tidsplan og milepæler 

Digital21 har oppstart august 2017. Sluttrapport skal leveres til Nærings- og 

fiskeridepartementet innen 1. september 2018.  

Prosjektplan for arbeidet skal forelegges Nærings- og fiskeridepartementet for forankring av 

prosessen. 

Nærings- og fiskeridepartementet vil, i samarbeid med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og i dialog med 

virkemiddelaktører og underliggende etater, vurdere hvordan anbefalingene fra Digital21 skal 

følges opp. 


