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Spørsmålet om IT sourcing strategi er høyaktuelt og det har lenge handlet om å spare penger.  Holdningen hos mange ledere har vært at IT er en ”blyant” som skal kost minst mulig... og IT utvikling og innovasjon kan kjøpes som en hvilken som helst vare.Men – etterhvert som ”software spiser seg inn på verden” så kommer flere til å innse (til stor fortvilelse) at de har skyldt barnet ut med badevannet...  For i møte med behovet for digital transformasjon så har IT forståelse blitt kjernekompetanse.  Og det handler i mindre og mindre grad om hvordan disse ”IT greiene” virker, men hva vi kan bruke det til.  De som overlever dette skiftet forstår at det IKKE handler om å gjøre det vi alltid har gjort, litt fortere og litt billigere.  Den digitale ekvivalenten til et godt, gammeldags NAV skjema er IKKE et digitalt skjema, MEN en avansert og automatisert hendelseshåndteringsprosess (ref Digital Agenda:  Norske innbyggere skal ikke behøve å søke om ytelser de har krav på...)Men for å forstå - og lykkes med å realisere - dette må organisasjonen være digitalt moden og ha dyp teknologiforståelse.Når det er sagt – små og mellom-store virksomheter med ”ordinære” IT behov kommer ikke til å ha IT avdelinger.  De får det de trenger gjennom et hull i veggen...!Men store, komplekse virksomheter som NAV trenger egen IT spisskompetanse for å ha kontroll på egen skjebne...  Det handler både om kostnadseffektivt og strategisk gangsyn...



Sourcing strategi?
Et eksistensielt spørsmål - uten fasit...

• Hva er mitt formål?

• Hvem er mine kunder/brukere?

• Hvordan skaper jeg verdi for dem?

• Hvilken innsats kreves?

• Hvilken innsats har jeg talent og 
forutsetninger for å gjøre selv?

• Hvordan bruker jeg markedet og 
økosystemet rundt meg?



Alle har 
et forhold 

til NAV
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Hvor mange «kunder» i antall? Antall brukere per år?Nevne vanlige ytelser: Barnetrygd, foreldrepenger, pensjon, dagpenger, kontantstøtte, helserefusjoner… osv.NAV og brukerne�14.000 kroner per sekund i 201680 millioner besøk på nav.no 7 millioner besøk i NAV-kontor 8 millioner telefon-samtaler med brukereNAV sender ut 20 millioner brev 33.400 brukere deltok i brukerundersøkelser via 430 NAV-kontor39.000 omtaler av NAV i media�*tall fra Brukermelding 2014



Fra vugge til grav...

Felles infrastruktur

Stort volum
Sterk kompetanse Teknologisk mangfold

Høy kompleksitet
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Stort volum:2.8 millioner mennesker bruker NAVs tjenester300 000 unike brukere på nett hver dagCa 14 000 kroner utbetales hvert sekundHøy kompleksitet:300+ datasystemer600 000 IT-relaterte prosjekttimer i 201499,8% tilgjengelighet i fagsystemeneTeknologisk mangfold:Utvikling på flere plattformer og teknologierPrivat sky7 500 fysiske og virtuelle servereSterk kompetanse:Blant Nordens fremste IT-miljøer500+ ansatte, 2-300 innleideInternasjonal prisvinner



// DET DIGITALE PARADIGMESKIFTET



Innovasjonstakten akselererer

”Uber, the world’s largest taxi company, owns no

vehicles. Facebook, the world’s most popular media 

owner, creates no content. Alibaba, the most valuable

retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s

largest accommodation provider, owns no real estate. 

Something interesting is happening...”

- techcrunch.com 2015, Tom Goodwin (Editor’s note)
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2014:  Facebook aquires WhatsApp for USD 22 billion. WhatsApp is by far Facebook's largest acquisition and one of the biggest Silicon Valley has ever seen. It is over 20 times larger than Facebook’s Instagram acquisition, which made quite the splash in 2012. That begs the $22 billion question: why did Facebook break the bank to buy WhatsApp?The answer is user growth. Over 500 million people use WhatsApp monthly and the service currently adds more than 1 million users per day. Seventy percent of WhatsApp users are active daily, compared to Facebook’s 62%. Additionally, WhatsApp users send 500 million pictures back and forth per day, about 150 million more than Facebook users.Facebook paid nearly 50% the market cap of Norwegian Statoil for a freemium service with only 55 employees!! That says something about the value of user insight...!Top Smartphone OS by Installed Base end of 2014 in millions and market share (and year 2013 number):Android . . . . . . 1,600 million . . . . 75% (64%) – Android launched in 2007iOS . . . . . . . . . . 395 million . . . . 18% (19%) – iPhone launched June 2007Windows . . .  . . . . 46 million . . . . . 2% ( 3%)Blackberry . . . . . . 45 million . . . . . 2% ( 5%)Symbian . . . . . . . .25 million . . . . . 1% ( 7%)Other . . . . . . . . . . 20 million . . . . . 1% ( 2%)TOTAL . . . . . . 2,200 million Source: TomiAhonen Phone Book 2014 (preliminary estimate of full-year sales based on 3 quarters sales data and trends for Q4)



Digitalisering er et OU prosjekt

• Overordnet digitaliseringsstrategi øker 
modenhet og sikrer helhetlig tilnærming

• Fokus og omfang skiller de beste fra de 
svakeste (digital transformasjon vs
punktvis/operasjonell digitalisering)

• Modne virksomheter jobber systematisk 
med å utvikle digital innsikt/kompetanse

• Digitalt modne virksomheter langt mer 
attraktive i arbeidsmarkedet

• Digital transformasjon fremmes i kulturer 
som har et normalisert forhold til risiko

• Digitaliseringsagendaen ledes fra toppen



HVA BETYR DETTE FOR IT 
SOURCING STRATEGI I NAV?



Smartere bruk av markedet
1 2 3 4 5
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Sourcing strategi:Etaten skal benytte standard programvare eller kjøpe tjenester der dette finnes tilgjengelig og er tilstrekkelig dekkende for NAVs behov (modell 4 eller 5). Etaten skal være åpen for å tilpasse seg slik at standard løsninger og tjenester kan benyttes.For områder der standardapplikasjoner / -tjenester ikke kan benyttes skal NAV ta et helhetlig grep om design, utvikling og vedlikehold for applikasjoner og rammeverk som understøtter NAVs kjerneoppgaver og bygger på foretrukken teknologi (modell 1). For disse applikasjonene skal NAV ha tilstrekkelig egen kompetanse og kapasitet til å håndtere størstedelen av behovet for utvikling og vedlikehold. Ved behov for ytterligere kapasitet eller spesifikk kompetanse kan eksterne leies inn gjennom rammeavtaler eller egne utviklingsavtaler.Applikasjoner som enten ikke er bygget på foretrukken teknologi, eller ikke er en kjerneoppgave for NAV eller skal bli erstattet skal sources i modell 3. Alternativt kan disse applikasjonene i et mer langsiktig perspektiv sources som en Managed service under modell 4.I unntakstilfeller kan sourcingreglene over gi et resultat som av taktiske, praktiske, økonomiske eller organisatoriske forhold ikke er ønskelig.  Sourcingresultatet kan da endres.I alle tilfeller der strategien tilsier at NAV selv skal gjennomføre utviklingen, skal NAV også gjennomføre vedlikeholdet med egne ressurser.



Organisasjonsutvikling
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r Tverrfaglige leveranseteam

• Spisskompetent

• Brukerorientert

• Ledet
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