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Innhold 

Introduksjon 
 
Behovet for omstilling er stort. Tid for 
handling.  
 
Digitalisering og smart bruk av 
teknologi. Barrierer står i veien. 
 
Hva må til? Tør vi ta noen radikale grep 
for å øke tempoet i digitaliseringen og 
frigjøre ressurser til de store 
velferdsoppgavene? 
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Tid for handling 

3 



Vi har store oppgaver som skal løses! 

1.  Miljø og klima 
2.  Økt innvandring 
3.  Urbanisering 
4.  Eldrebølge 
5.  Utflatende og fallende 

inntekter 



En	befolkning	i	endring	
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Antall eldre på landsbasis. 2010 og 2050 (prognose). 

Kilde: Helsedepartementet 
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Antall yrkesaktive per pensjonist. 1967, 2007 og 2050 
(prognose). 
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En befolkning i endring 
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Mer urbant,  
mer mangfoldig 
 

§  Norges folketall øker raskest i 
Norden – særlig i Oslo og Akershus. 

§  Oslo og Akershus vokser raskest i 
Europa og ligger an til å runde 
830.000 innbyggere i 2027. 

§  Innvandringsoverskudd står for 
72% av befolkningsveksten 
nasjonalt. 

 
 

Kilder: SSB/Oslo kommune 



Hvorfor er det så vanskelig? 
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«Den	teknologiske	
utviklinga	vil	halde	fram	
raskt	tempo,	i	minst	10	år	
+l.»	
	
Stoltenberg	II	
15.	desember	2006	
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2006:	
•  iPhone	var	ikke	

lansert	
•  Knapt	noen	brukte	

Facebook	
•  4G	fantes	ikke	
•  KogniFv	/	

selvlærende	
maskiner	var	på	
tegnebreJet	

	

2016:	
•  Mobilene	våre	er	

kraLige	
datamaskiner	

•  5G	utrulling	starter	
•  IBM	Watson	

vinner	ikke	bare	
Jeopardy,	men	
brukes	i	
diagnosFsering	og	
behandling	

•  Selvkjørende	biler	
er	virkelighet	

	

2026:	
•  Tør	du	gjeJe?	
	





Hvorfor er det så vanskelig? 

§ Manglende interesse, kunnskap og 
oppmerksomhet  

§  Valgene vi gjør er basert gårsdagens 
løsninger og ikke morgendagens muligheter 

§  Sektororganisert og fragmentert styring av 
teknologiinvesteringene 

§ Mangelfull sammenheng mellom 
investeringer og gevinstuttak 

§  Våre behov oppfattes ulik andres | Vi er så 
spesielle 

§  «Not invented here» 
§ Manglende tillitt mellom det offentlige og det 

private.  
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Tør vi ta noen radikale grep? 



Lokaldemokrati, velferd og IKT 

•  Hva skaper gode 
velferdskommuner? 

•  Er et sterkt lokaldemokrati 
knyttet til at kommunen selv 
utvikler og drifter IT-løsninger? 

•  Tør vi standardisere på tvers 
av sektorer og 
forvaltningsnivåer? 
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Store utfordringer krever kanskje helt nye løsninger 

§  Etablere ensartede arbeidsprosesser basert 
på «best practice» 

§  Konkurranse i markedet om løsninger som 
understøtter «best practise» 

§  De beste løsningene gjøres tilgjengelig for alle 
§  Utvikling, vedlikehold og drift ivaretas av et 

stort fellesskap  
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§  Eierskap? 
§  Økonomi? 
§  Valg og beslutninger? 
§  Konkurranse? 
§  Innovasjon? 
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