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Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

leverer helhetlige og integrerte tjenester

Vakt- og 

resepsjonstjenester

Vakt-, sikring og 

informasjons-

sikkerhet. 

Digitale tjenester

Utvikling, drift og forvaltning av IKT-

tjenester, informasjonsforvaltnings- og 

formidlingstjenester. Rådgivning, 

opplæring og brukerstøtte.

Fasilitetstjenester

Anskaffelser, renhold, bibliotek, 

trykkeri, post- og logistikk, kantine, 

regjeringsdokumenter og NOU. 

HR-tjenester

Rekruttering, kompetanse,  

Bedriftshelsetjenesten (BHT) og 

statistikk.





Implementering av e-læringskurs i 

mangfoldsrekruttering

• Sikre forankring

• Kjenn behovet i virksomheten

• Definer mål

• Lag en plan



Bli kjent med kurset!



Forbedre rekrutteringsprosessen?

• Rekrutteringsteamet hadde fire fagsamlinger

• Alle fylte ut spørsmålene i jobbstøtteverktøyet først

• Vi reflekterte rundt læring i kurset

• Læringspunkter?

• Forbedringspotensial?

• Prosess eller system?

• Rollen som rekrutteringsrådgiver?

• Spille leder god?

• Hvilke endringer vil vi prioritere og hvordan går vi frem?
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Lederne våre ønsket kunnskap om



Mulige tilnærminger til mangfold

Inkludering og mangfold

Alder

Kjønn

Seksuell 

orientering

Funksjons-

nedsettelse

Etnisitet



Mangfold er summen av ulike personligheter med 

forskjellige bakgrunner, erfaringer, kulturer, språk, 

perspektiver og evner. 

Mangfold handler ikke om en bestemt forskjell, men 

om menneskelig variasjon og større bredde av 

kompetanse.
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Inkludering og mangfold gjennom medarbeider-reisen

Rekruttering Ledelse og HR Kultur
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Kompetanseutvikling
Blandet læringsløp for lederne

• Første fase: Lansere, involvere og etablere felles forståelse

• Lederlunsj

• Informasjon om langsiktig fokus på inkludering og mangfold i DSS

• Involvert i kartlegging av ønskede gevinster og bistand

• HR frokost

• Inkluderingsdugnaden

• E-læringskurs om Mangfoldsrekruttering

• Informasjon på allmøte

• Besvare nullpunktsundersøkelse

• Andre fase: Kartlegge barrierer og fokusere på arbeidsmiljø

• Tredje fase: Utforske løsninger og definere effektfulle tiltak

• Fjerde fase: Langsiktige kompetansetiltak basert på ny innsikt



Hvilke barrierer er det for mangfold i 
virksomheten/ enheten? 

Hva kan vi gjøre for å legge til rette for bedre 
mangfold?



Kurset kan skape effekt på flere måter

Kompetanse-

utvikling er 

koblet til 

virksomhetsmål

Kurset inngår i et 

blandet 

læringsløp

Alle 

gjennomfører 

samme kurs

Enkelt 

medarbeidere tar 

kurset

Økt måloppnåelse

Kultur og struktur som støtter 

strategien

Felles praksis

gjennom erfaringsdeling og 

refleksjoner rundt tankesett og 

adferd

Felles forståelse

for begreper og god praksis

Kunnskap

om fallgruver og god praksis
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• Sikre forankring

• Kjenn behovet i virksomheten

• Definer mål

• Forbedre rekrutteringsprosessen?

• Bevisstgjøre og øke kunnskap?

• Forbedre praksis?

• Lag en plan

• Definere målgruppe og tidsplan

• Gjennomføre felles aktiviteter?

• Reflektere rundt praksis og 

forbedringsmuligheter?

• Bruke tilleggsmateriale?

• Koble til andre aktiviteter?




