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This is IKT-Norge

• IKT-Norge is a Non-Governmental organization 

representing the Norwegian ICT industry.

• IKT-Norge acts as an problem solver and 

collective voice for the industry.

• Almost 450 members. Full spectrum 

representation: Start-ups to multi-nationals.

• Roger Schjerva is the organizations Chief 

Economist. He was Deputy Minister in the 

Norwegian Finance Ministry 2005-2013
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Fakta om digitale næringer
- Den norske IKT-næringen utgjorde i 2013 100 000 

årsverk med 100 milliarder i brutto verdiskapning.  

(Menon)

- Nesten halvparten jobber med programvareutvikling. 

En knapp fjerdedel med telekom. Den siste 

fjerdedelen fordeler seg på driftstjenester, handel og 

industri. 

- Digitalisering sto for 50 prosent av 

produktivitetsveksten i perioden 2006-2013. 

(NyAnalyse 2013)

- Tilgang på kompetanse er viktigste hinder for videre 

vekst. (IKT-Norges medlemsundersøkelse.)
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Norge: Nr 4 (av 139) i 

VM i IKT

The world’s best ICT infrastructure

Top individual usage (96.3 percent of the 

population online)

Top regulatory environment 

Digital technologies heavily used in B2B and 

B2C interactions

Svakest (relativt) på “skills” og “government 

usage”
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Hvilke endringer kommer?
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Kilde: Industrimeldinga

5-dobling av årlig salg på seks år
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http://www.stratresearch.se/sv/Om-SSF/Publikationer/Rapporter/



IT-næringens interesseorganisasjon

ikt-norge.no

Kilde: YS arbeidslivsbarometer 2018
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Digitaliseringen tilbyr lavere 

transaksjonskostnader

Transaksjonskostnader og kostnader 

knyttet til asymmetrisk informasjon kan 

forklare hvorfor vare- og 

tjenesteproduksjon organiseres i 

bedrifter. 

Digitalisering reduserer disse 

kostnadene.
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Flere vil bli 

selvstendige eller 

flere presses ut av 

normale 

arbeidsforhold?

- USA: Sterk vekst i antall 

frilansere

- Norge: Ikke merkbar 

vekst ennå
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Mange gode nyheter

➢ Industrien flagger hjem

➢ Ungdom kommer inn på boligmarkedet, 

fordi butikkene forsvinner

➢ Vi blir mer produktive

➢ Lettere å matche i arbeidsmarkedet

➢ Lettere å jobbe som selvstendig
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Source: @2018 EVRY Survey 
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- Økt tradisjonell IT-kompetanse til 

nye aktører

- Økt satsing på ny IT-kompetanse

- Raskere og bedre 

standardisering

- Bedre holdninger og ferdigheter 

på alle nivå

Svikt i personvern og sikkerhet 

hemmer utviklingen



BRUKEN AV SKYTJENESTER ØKER FOR 
TREDJE ÅR PÅ RAD

72% 76% 69% 79% 50% 59%
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Teknologien har gitt 

større trygghet
Nøkkelfunn i rapporten:

Teknologien har skapt fire ganger flere jobber enn den 

har ødelagt de siste 144 årene.

Teknologien har samtidig reddet oss fra kjedelig, 

repetetive og farlige arbeidsoppgaver.

Teknologisk innovasjon har resultert i at flere 

mennesker har arbeid hvor de har omsorg eller tar 

vare på andre.

Teknologi har økt omfanget av kunnskapsintensive 

bransjer. 

Teknologi har økt disponibel inntekt i husholdningene 

og skapt nye jobber og ny etterspørsel.



IT I PRAKSIS 2018

IT I PRAKSIS 2018
• Studie av strategisk bruk av IT blant ledere i de 500 

største virksomhetene i Norge. 

• Baseres på undersøkelser gjennomført våren 2017 

• 151 offentlige og 70 private virksomheter har deltatt 
i undersøkelsen

• IT i praksis 2018 er 11. årgang av rapporten i Norge 

Gjennomført i 
samarbeid og med 
støtte fra IKT-Norge, 
Visma, Den Norske 
Dataforening, DIFI og 
NTNU



RAMBØLL DIGITAL READINESS INDEX

Digital Readiness 
Index (DRI)

Strategy 5X

Execution 5X

Organisation 3X

Insight 3X

Compliance 2X

Indeksen er basert på 18 parametere 

innen strategi, gjennomføring, 

organisering, innsikt og etterlevelse av 

regler/prosedyrer

De 18 underområdene sammenstilles, 

vektes og danner en samlet poengsum 

mellom 1-5 for hver virksomhet, tema 

området,  industri eller land



DEN DIGITALE MODENHENTEN I OFFENTLIGE OG PRIVAT
VIRKSOMHETER ER RELATIVT LIK PÅ TOPPNIVÅ –STORE 
FORSKJELLER MELLOM ULIKE DELER AV OFFENTLIG SEKTOR
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PRIVAT OFFENTLIG



PRIVAT SEKTOR HOLDER FØLGE MED DANMARK MEN DANMARK HAR
FLERE DIGITALE SPYDSPISSER. OFFENTLIG SEKTOR LIGGER BAK -

OFFENTLIGPRIVAT

Norge Danmark

   
   

   

   
      

   
   

   
      

   

Norge Danmark

Private virksomheter I Norge er i snitt mer
digitalt modne enn danske. Men vi finner flere
digitale spydspisser I danmark. 

I snitt ligger norsk offentlg sektor bak Danmark. 
Staten holder følge mens norske kommuner og
fylkeskommuner ligger lang bak danske
kommuner og regioner.



VI HAR FOR ALVOR BEGYNT Å KLATRE OPP TRAPPEN–
TAKTSKIFTE HAR KOMMET 

Generell tjeneste

Individuell tjeneste

Avansert
individuell tjeneste

Proaktiv tjeneste

2015 2017

67% 46%

17%

35%

14%
18%

1% 1%

Følg oss på twitter: @ITipraksis

34%

2018

48%
17%

1%
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Generell tjenesteIndividuell tjenesteAvansert individuell
tjeneste

Proaktiv tjeneste

2018 Kommunal

2017 Kommunal

Hvilket av alternativene under beskriver best hvordan hoveddelen av virksomhetens tjenester tilbys i dag? (Sett ett kryss)

…KOMMUNENE HAR FÅTT OPP FARTEN

Følg oss på twitter: @ITipraksis



FLERE TJENESTER HAR TATT STORE SKRITT OG EKSEMPLENE 
PÅ AVANSERTE DIGITALE TJENESTER FINNES – NÅ MÅ VI 
LÆRE AV HVERANDRE

Kr

43% -> 76%

Søke om 
gravetilatelse

58% -> 83%

Søke om 
byggetilatelse

41% -> 70%

Søke om sosialstøtte

44% -> 76%

Melde feil
(vei,trafikklys etc

Utvikling i andelen av kommuner som tilbyr utvalgte tjenester på nivå 2 
i tjenestetrappen eller over



HISTORIER - DIGITALISERING AV OFFENTLIG 
SEKTOR

• Manglende kapsitet og kompetanse er vedvarende utfordring for 

kommunene

• IT i praksis viser hva kommunene mener er den største utfordringene for at 

tjenestetilbudet skal komme på et høyere nivå i tjenestetrappa. Et klart funn er at 

kommunene i størst grad opplever manglende kapasitet og kompetanse i egen 

virksomhet som en hindring. 

• Leverandørene kan merke seg ønsket om standarløsninger.

• Finansiering, støtte «ovenfra» og regelverk markert framgang i å ikke være 

bremseklosser.

I hvilken grad er dette hindringer for at din kommunes tjenestetilbud skal komme på et høyere nivå på tjenestetrappa? (ett kryss per område)
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DIGITALT FØRSTEVALG STYRER INNBYGGEREN INN 
MOT DE DIGITALE KANALENE - TILFREDSHETEN ØKER

Sist benyttet 
kanal

Foretrukken 
kanal

Jeg synes
kontakten var 

effektiv

Min behov ble 
godt ivaretatt

Fysisk fremmøte 9% 13% 70% 66%

Telefon 17% 12% 67% 71%

Brev 4% 11% 53% 61%

E-post 11% 26% 71% 75%

Digital
selvbetjening

56% 39% 85% 86%

EffekterKanalvalg

Innbyggernes bruk og holdning til dialog med det offentlige Følg oss på twitter: @ITipraksis

Reduksjon på
mellom 17 og
7 prosent
poeng

Økning på 11 og
8 present poeng
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Konklusjoner
- Vi er i verdenstoppen, 

men vi kan ikke tillate oss 

å sakke akterut

- Vi må løse en 

«menneskelig dimensjon» 

og sikkerhetsutfordringene 

for å ha god framdrift

- Politikken må hjelpe oss 

med å løse utfordringene 

med kapasitet og 

kompetanse

- Ledere og ledende medarbeidere vil fortsatt 
være avgjørende for å lykkes

- Det kommer til å gå bra!
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Takk for 

oppmerksomheten!

Følge? Twitter: @schjerva

Mer om IKT-Norge? https://www.ikt-norge.no

Abonnere? https://www.ikt-norge.no/nyhetsbrev/

https://www.ikt-norge.no/

