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Høring – NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

IKT-Norge viser til vår høringsuttalelse til Kommisjonen fra 16. januar, lagt ut på
Kommisjonens hjemmeside her:
http://produktivitetskommisjonen.no/files/2015/01/ikt_norge1.pdf,
samt sjeføkonom Roger Schjervas innlegg i Kommisjonens møte, 19. mai, se plansjer på
IKT-Norges hjemmeside her:
https://ikt-norge.no/2015/05/ikt-norge-besokte-produktivitetskommisjonen/
I disse bidragene har vi belyst drivkrefter for utviklingen og hvilke hovedgrep som bør tas for
å realisere produktivetsgevinster fra digital teknologi.
At det er viktig for Norge å ha en egen IKT-næring er godt beskrevet i Menons rapport:
https://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/Den-norske-IKT-n%C3%A6ringensverdiskapingsbidrag-rapport-2015.pdf
Blant annet finner Menon at siden 1980 har årlig vekst i verdiskapning per sysselsatt for IKTnæringen var 6,2 pst. i faste priser, mot 1,1 i faste priser for Fastlands-Norge.
En kortversjon av rapporten kan finnes her:
https://ikt-norge.no/kommentar/ikt-naeringens-verdiskapningsbidrag/
I denne høringsrunden supplerer vi disse innspillene med noen tiltakspunkter som en kan
vurdere å ta med i Kommisjonens anbefalinger:










Offentlig skytjeneste. Offentlig sektor drifter i dag over 600 ulike små og store
datasenter. Dette hindrer samhandling, det er svært lite økonomisk og miljøene blir
så små at også sikkerhet og kompetanse settes på en prøve. Skyteknologien vil gjøre
at man kan drifte offentlig sektor på en langt mere smidig måte og i tillegg gi bedre
tilgang.
Fullfør det digitale førstevalget slik at arbeidsprosessene i forvaltningen tilpasses det
digitale førstevalget.
Fremskynde bruken av digitale læremidler i skolen og innføre programmering som
eget fag for å sikre fremtidig kompetanse og forståelse.
Gi alle kommuner og etater sikker og fri tilgang på felles digital plattform, samt styre
dem sterkere for å sikre digital samhandling på tvers og overfor innbyggerne.
Fremskynde satsing på velferdsteknologi i eldreomsorgen og helsetjenesten. Vi
foreslår at det settes av et større beløp på statsbudsjettet til en finansieringsordning
som kan dekke 50 pst. av kostnadene til kommuner som ønsker å investere i ny
velferdsteknologi (grunnutdanning, helse og omsorg), for eksempel etter mønster av
det danske velferdsteknologifondet.
Innføre obligatorisk krav til å ta i bruk elektronisk faktura for hele næringslivet når en
har vunnet erfaringer med obligatorisk bruk i offentlig sektor.
Kjøpe inn tilstrekkelig IKT-utstyr til offentlig sektor. For eksempel bør alle politibiler
være på nett slik at tjenestemennene ikke trenger å dra til kontoret hver gang de skal
sjekke offentlige registre eller skrive en rapport.









En revisjon av regelverket for offentlige anskaffelser som fremmer innovasjon blant
annet ved å erstatte detaljerte kravspesifikasjoner til fordel for behovsbeskrivelser og
økt bruk av dialog og forhandlinger.
En økonomisk politikk som stimulerer investeringer i digital infrastruktur og
arbeidsbesparende teknologi. Sett selskapsskatten ned til nordisk nivå slik at flere
investeringsprosjekter i næringslivet blir lønnsomme etter skatt.
Fjerne fordyrende og forsinkende barrierer for bredbåndsutbygging. Dette haster med
å få på plass et nasjonalt framføringsregime. Ulike forslag om særskatt på bredbånd
må avvises.
Tilgjengeliggjør data fra alle offentlige kilder. Tilgang til og gjenbruk av data forenkler
saksbehandling og prosesser i det offentlige, og gjør det mulig for andre å utvikle
tjenester til nytte for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor.

Med vennlig hilsen
IKT-Norge

Per Morten Hoff
Generalsekretær

Roger Schjerva
Sjeføkonom

