
Fra melkeku til testarena



Hva driver samfunnsutviklingen i Oslo? 



Hva skjer når avstanden mellom det offentlige og 

samfunnet ellers øker? 
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Status i Oslo

4

Mye ressurser brukes på digitale løsninger; 

• 1,5 mrd i investeringer 2015 – 2019

• 1,4 mrd brukes årlig på drift 

Det digitale «løsningsrommet» utvikles veldig lokalt, litt 

tilfeldig, med begrenset politisk styring og med variabel 

kompetanse; 

INVESTERINGER; 

• Digitale selvbetjeningsløsninger for innbyggere og 

næringsliv (FIN)

• Digitalisere eldreomsorgen gjennom bruk av 

velferdsteknologi og fornying (EHS)

• Digitalisering av læring- og pedagogiske verktøy (OVK)

Verdens dyreste ku – eller største flyplass…
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Den største utfordring offentlig sektor har erfart

TRUSLER

- Gradvis erodering av den norske 
modellen og det offentliges rolle 

- Markedsdreven velferd, utdanning, 
helse, etc. 

- Digitalt forskjellssamfunn 
- Større grad av individualisering 
- Kun de dyre tjenester blir igjen i 

offentlig regi og et skatteregime som 
majoriteten kan komme til å ta avstand 
fra 



Den største utfordring offentlig sektor har erfart

MULIGHETER TRUSLER

- Styre digitaliseringen
- Springbrett for digital industri
- Unngå digitalt utenforskap
- Utvikle nye/bedre velferdstjenester
- Svare på produktivitetskommisjonens 

utfordring 

- Gradvis erodering av den norske 
modellen og det offentliges rolle 

- Markedsdreven velferd, utdanning, 
helse, etc. 

- Digitalt forskjellssamfunn 
- Større grad av individualisering 
- Kun de dyre tjenester blir igjen i 

offentlig regi og et skatteregime som 
majoriteten kan komme til å ta avstand 
fra 



HVORDAN ?





LÆRE – GLEMME - LÅNE



Mulig «utløsende verktøy» for offentlig sektor?

DATA	

ANALYSE	

IDENTITET	

MESSAGING	 BETALING	

MILJØ	 “DAGLIG	LIV”	 INFORMASJON	 LOKAL	
VELFERD/
HELSE	

TRANSPORT	

Partnerskap?	

Egen	utvikling	
KSF:		Design	

Egen	utvikling	
KSF:		Kompetanse	

Egen	utvikling	
KSF:		Poli kk	

Integrasjon	

PRODUKTER	



HVORDAN (2017)?

• Innbyggerfokus – ikke produksjonsfokus 

• Kompetanseutvikling (lære, glemme, låne) 

• «Utløsende verktøy» (O-DOT) 

Vil medføre; 

• Strukturendring (bryte ned siloene) 

• Kulturendring (fra fossefall til lean og kontinuerlig 
utvikling – fra lukkede til åpne systemer) 



Kan gi grobunn til IT-eksport
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