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Teknologi-
utviklingen 
utfordrer vante 
forestillinger

Wifi bordradio, 5000+ stasjoner
(Acoustic Energy UK)
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Stortingsmelding nr. 17. (2006Stortingsmelding nr. 17. (2006--2007)2007)
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Fokusområder i IKT-meldingen 

IKT gir høyere produktivitet og økt velferd
Alle skal kunne delta i 
informasjonssamfunnet
En døgnåpen forvaltning gir bedre tjenester
Et godt personvern er en forutsetning for 
inforamasjonssamfunnet
IKT-forskning er nødvendig for videre 
fremgang
IKT gir et konkurransedyktig og 
kunnskapsorientert næringsliv
Alle har en rolle å vareta IKT tryggheten i 
sanfunnet
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Et informasjonssamfunn for alle

Tre forutsetninger:
– Tilgang for alle
– Ny politikk for universell utforming
– Ny giv for kompetanse og innhold

Bibliotek og offentlige servicekontorer 
har en nøkkelrolle og kan bidra på alle 
de tre områdene
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Tilgang for alle

Regjeringen innfrir bredbåndsløftet i 2007
Alle får tilgang i løpet av året
I 2006 ble det bevilget ca. 69 millioner 
kroner til bredbåndsutbygging gjennom 
Høykom-ordningen
122 millioner bevilget i statsbudsjettet for 
2007
Ytterligere 255 millioner foreslått nå i mai i 
forbindelse med revidert
For perioden 1999-2005 utgjør 
kulturprosjektene 5% av tildelte midler
Spleiselag: Stat, kommune, fylke, marked
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Universell utforming

Teknologisk utvikling innen IKT og media skal 
bygge på universell utforming
– WAI-utforming av offentlige nettsteder
– Talesyntese

Ny lov som skal sikre mot diskriminering og 
tilgjengelighet
– En oppfølging av Syeutvalgets mindretallsforslag om å

inkl. IKT i loven
– Går på høring antakelig i juni 
– Forslaget slik det fremstår i dag vil gå inn for at all ny

IKT rettet mot allmennheten skal være universelt 
utformet fra 1 januar 2011

– Forslaget retter seg både mot offentlige og private 
virksomheter
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Digital kompetanse

Styrker demokratisk deltakelse

Muliggjør et inkluderende samfunn

Muliggjør bedre kvalitet og effektivitet i 
samfunn og produksjon
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Kulturprosjekter i HØYKOM

For perioden 1999-2005 utgjør kulturprosjektene 5% av 
tildelte midler

• Ca.10 mill.kr. til kulturprosjekter i perioden 2002 –
2004

• 2006-7porteføljen har 6 kulturprosjekter:
– Filmarkivet.no med åpne standarder
– Nasjonalt Digitalt Cinematek
– Distribusjon av elektronisk mediearkiv i bibliotek
– Spor i snø. Nasjonalt digitalt arkiv og eMuseum for skiidrett. 
– Løypesentralen for Fjellregionen (Alvdal, Røros, Tynset, 

Folldal, Rendalen, Os, Tolga og Holtålen).
– Nettportal og IKT-tjenester for kvensk språk- og kultur 

Til sammen er det bevilget CA 9,5 Millioner kroner 
til disse for 2005 – 2007
Dette Har utløst et prosjektomfang på ca 25 mill
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Vern om deg og ditt

Balanse mellom å ”skrubbe” og slippe løs

Personvernkommisjon opprettet

Retten til å ferdes anonymt

Personvernfremmende teknologi

Bevisstgjøring av barn og unge
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Digital tilgang til kunnskap og 
kultur

Etablering av ordninger som sikrer 
nettilgang til kulturarven og kunnskaps-
og opplevelseskilder for 
utdanningsinstitusjoner og innbyggere 
generelt. 
Digital kompetanse skal stå sentralt i 
utdanning og opplæring med vekt på bl.a. 
digitale ferdigheter
Det skal utvikles nasjonale mål for digital 
kompetanse



12

Bibliotekenes rolle for 
kunnskapsdannelse

En offentlig møteplass

Tilgang til Internett for alle

Formidler og veileder av digital 
informasjon
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Mer helhet og samordning

Nytt forvaltningsorgan

Samlet nasjonalt IT ansvar 

Godt utbygget infrastruktur

Fokuserte og ambisiøse

Ny generasjon - nye krav


