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Agenda

10:00 Åpning ved Jon Arve Risan, styreleder NorStella
10.05 Dagens tema v/Arild Haraldsen (StratIT)
10:10 Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet: «Offentlig sektor skal ikke skjermes fra 
konkurranse"
10:25 Torbjørn Larsen, IKT-direktør i NAV: «Samspill egen kompetanse og kjøp i markedet»»
10:40 Hege Steinsland, kommunikasjons- og markedssjef i BankID Norge: «Hva betyr et nasjonalt og statlig utviklet 
eID-kort for konkurransen i markedet?»
10.55 Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT Norge «Marked/stat – rolleblanding eller rolledeling?»
11:10 Dag Strømnes, direktør v/ avdeling for offentlige anskaffelser i Difi: «Offentlige anskaffelser som bidrag til 
næringslivsutvikling"
11:30 Debatt - ordstyrer Arild Haraldsen
12.00 Lunsj
12:30 Roar Jakobsen, innovasjonsrådgiver i Sykehuspartner: «Relasjonskontrakter som et strategisk
virkemiddel for å møte nye og fremvoksende forretningsmodeller»
12:45 Hilde Widerøe Wibe, direktør næringspolitikk i Abelia: «Når staten tar seg til rette»
13.00 Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-Helse «Markedet skal levere – men er norske tilbydere gode 
nok?»
13:15 Robert Steen, finansbyråd i Oslo Kommune -«Oslo kommune som testarena for nye og banebrytende 
løsninger for det offentlige»
13:30 Kort pause
13.40 Debatt – ordstyrer Arild Haraldsen
14:10 Arrangementet avsluttes
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 NFD er i «lyttemodus»

 Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede 
spørsmålet

 Abelia og IKT Norge har bedt sine medlemmer (IKT-
næringen) om tilbakespill og synspunkter

 Hensikten med denne Samhandlingsarenaen er å få 
innspill fra både IKT-næringen og offentlig sektor
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Nærings- og fiskeridepartementet
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Hvordan bruke markedet for å utvikle 
offentlige IKT-løsninger?

 «Offentlig sektor bør i utgangspunktet ikke skjermes fra 
konkurranse fra private. Effektiv ressursbruk tilsier at en gitt 
tjeneste må leveres av den mest effektive leverandøren, uavhengig 
av om den er privat eller offentlig». Nasjonalbudsjettet, 
Regjeringen Solberg 2016

 «Offentlig sektor skal tjene alle, men den kan ikke gjøre alt», 
Statsminister Jens Stoltenberg, Trontalen  2001

 «Vi må være opptatt av hva som gir det beste tilbudet, og må 
heller ikke være redd for private løsninger dersom de faktisk gir 
bedre resultater», Jens Stoltenberg i sin selvbiografi 2016



 Det har blitt mer vanlig med dialogkonferanser med 
leverandørindustrien ved planleggingen av oppstart med nye 
IKT-prosjekter.

 Men Digitaliseringsrådet sier i sin første erfaringsrapport at 
dette ikke er noe stort tema hos de prosjektene de til nå har 
vurdert. «Det er viktig å ha en god konkurransestrategi der 
virksomheten vurderer egen kompetanse og kapasitet, og hva 
leverandørmarkedet kan tilby…. God tilnærming til innovasjon, 
dialog med markedet og egnende kontraktstyper, øker 
muligheten for å lykkes med prosjektet».

 Digitaliseringsrådet rapport desember 2016
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Erfaringer fra Digitaliseringsrådet



 Temaet går ikke på om offentlig sektor skal utvikle IKT-
løsninger selv med hjelp av eksterne konsulenter vs med 
egne krefter

 Temaet er om etatene skal utvikle IKT-løsninger når helt 
eller delvis tilsvarende programvare finnes i markedet, og 
om dette skal skje ved innkjøp eller samarbeid om 
videreutvikling

 Det er heller ikke spørsmålet om å «kjøpe norsk eller 
utenlandsk»

 Dette betyr ikke at det ikke kan finnes relevante 
argumenter omkring temaet fra disse tre områdene
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Presisering



 Innbyggere og næringsliv en del av tjenesteutviklingen

 Innovasjonen foregår i markedet, eller i et samspill med 
offentlig sektor

 Ny arbeidsfordeling marked – offentlig sektor

 Endrede kontraktsforhold – relasjonskontrakter

 Samordningspress – bruk av standarder og 
felleskomponenter

 Offentlige data og informasjonsmodeller blir mer åpent

 Gjensidig kunnskapsspredning og -utvikling
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Målbilde av offentlig sektor
Ny styringsstruktur?



Hva er momentene?
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 Redusere statens utgifter

 Skape fler arbeidsplasser i norsk 
IKT-næring

 Større produktivitet og 
innovasjon

 Viktige eksportartikler

 Uheldig regulering av markedet

 Produktivitetskommisjonen: 
Land med lave etablerings-
hindre har større produktivitet

 Det offentlige har selv større 
kompetanse på eget behov

 Får eierskap til løsningene

 Store konverterings-
kostnader dersom en får ny 
leverandør etter 
kontraktstiden

 Lavere konkurranse, høyere 
priser og  sterkere 
leverandørbindinger


