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FORNYING og EFFEKTIVISERING.   
FORSLAG FRA SENIORNETT NORGE.      22.08.2006 
 
 
Vi takker for FAD’s invitasjon til å komme med innspill til regjeringens fornyingsarbeid. 
 
Seniornetts virksomhetsområde er ”seniorer (55+)” og deres deltakelse i IKT-samfunnet. 
Vi mener at seniorenes lave tilgang til og bruk av de stadig viktigere offentlige og private 
nettjenester er et stort samfunnsproblem under utvikling. Fornyings- og effektiviserings-
arbeidet må omfatte tiltak og virkemidler for å hindre at dette største digitale skillet blir varig, 
og dermed ekskluderer store grupper fra informasjon og tjenester som er selvsagte for resten 
av befolkningen. 
 
For oss er det et tankekors at offentlig sektor satser store midler på utvikling av nettbaserte 
tjenester, som også har seniorer som viktig målgruppe, men praktisk talt intet investeres i å 
sette samme gruppe i stand til å benytte nåværende og kommende tjenester. Vi har grunn til å 
tvile på at det offentliges ”forretningsmodeller” for informasjonssystemers kostnader og 
gevinster legger tilstrekkelig vekt på publikums brukerkompetanse og andre forutsetninger. I 
privat næringsliv er brukeropplæring og systemforståelse vanligvis en svært viktig del av 
investeringer i nye informasjonssystemer. 
 
Våre synspunkter og forslag passer kanskje ikke inn direkte i disposisjonen som definert i 
departementets brev, men Seniornett Norge arbeider fokusert på seniorer og deres deltagelse i 
IKT-samfunnet og våre synspunkter må sees i lys av dette. 
 
 
Det viktigste tiltaket sett gjennom  våre briller er å øke seniorenes deltagelse i (IKT-) 
samfunnet. Altså å sette inn tiltak som tilgjengeliggjør nettbaserte tjenester for alle og 
spesifikt for seniorer gjennom tilpasning, opplæring, støtte, motivering og tilrettelegging. 
 
 
STATUS. 
 
Basert på offentlige og private kartlegginger viser vi til følgende forhold: 
 
 Aldersgruppen 55+ omfatter vel 1.2 millioner nordmenn. 
 Av disse er vel 800 000 ikke brukere av IKT og Internett. 
 En ”yngre seniorgruppe”, 55-74, teller i alt cirka 830 000. 
 Av disse er cirka 500 000 ikke IKT-brukere, og de skal leve i 10-30 år til. 
 Tre av fire mellom 65 og 74 er ikke brukere av Internett. 
 
Dette bildet har ikke endret seg vesentlig de senere år. Samtidig blir de negative konsekvenser 
av å ikke delta på nettet stadig større. 
  
Det er flere årsaker til at så mange faller utenfor. Manglende opplæring og bruk i arbeidslivet 
forklarer status for de eldste.  ”Uvitenhet” om nettjenestenes innhold og muligheter, sammen 
med manglende grunnkompetanse gjelder svært mange. Økonomisk evne og manglende 
tilgang til offentlige IKT-tilbud er også viktige årsaker. 
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Utover våre anstrengelser, og spredte initiativ ved eldresentre, biblioteker og 
frivillighetssentraler, ser vi svært liten innsats. Enkelte IKT- og tjenesteleverandører sier at de 
ønsker å prioritere seniormarkedet, men foreløpig ser vi liten effekt av dette.  
 
Med den sterke effektiviseringssatsingen gjennom bruk av IKT som pågår på så mange 
samfunnsområder er det urovekkende at så lite gjøres for å redusere og fjerne de alvorlige 
digitale skiller for store deler av befolkningen.  
 
 
 
TILTAK SOM SENIORNETT MENER BØR IVERKSETTES. 
 
1. 
IKT-politikken, som en viktig del av regjeringens effektiviseringsarbeid,  må ha som 
overordnet mål at hele befolkningen er i stand til å benytte de  nettjenester som utvikles for 
praktisk talt alle offentlige tjenester og rettigheter. Det er direkte udemokratisk og kanskje 
ulovlig at store brukergrupper ekskluderes fra tjenestene grunnet manglende kompetanse og 
tilgang. Videre er det samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Seniorene er i dag storforbrukere av 
off. tjenester gjennom primært helse- og trygdesystemene og dette vil øke i årene som 
kommer. Det offentlige satser store beløp på eksisterende og nye nettbaserte tjenester, og 
forventer økonomiske og kvalitative gevinster ved disse. Det ville utvilsomt være både 
lønnsomt og forsvarlig å investere svært mye mer enn nå for å reelt inkludere de eldre som 
brukere av disse tjenestene. Uten å ha kalkyler for dette vil vi anslå at offentlig sektor årlig 
burde satse størrelsesorden 100 millioner kroner, i tiltak for å styrke inkluderingstilbud 
gjennom eldresentre, biblioteker, frivillighetssentraler, og ved å støtte organisasjoner som 
Seniornett som har stort potensial for å hjelpe mange ti tusen eldre over den digitale kløft. 
 

o Tiltak på statlig nivå, eksempelvis: støtte til brukerrettet opplæring, krav om 
brukerorientert utforming, motivasjonskampanjer, styrket tilbud av IKT-ressurser og 
veiledning ved offentlige kontorer, nettbasert brukerstøtte, skatteinsentiver 

o Tiltak på kommunalt nivå: tilsvarende, og bedre bruk av skolenes ressurser for eldre 
brukere, øket støtte til biblioteker og eldresentre  

o Åpne landets skoler og deres fysiske ressurser i form av datarom for (private) 
opplæringstiltak av seniorer innen IKT 

o Støtte til frivillige organisasjoner som kan ha betydelig effekt 
o Det offentlige Norge må fokusere på brukervennlighet i alle sine IKT investeringer. 

Dvs. at alle grupper i samfunnet kan delta og benytte seg av de systemene som det 
offentlige får utviklet og implementerer. Still krav til leverandørene! Dette gjelder for 
grupper som eldre, svaksynte, bevegelseshemmede, mennesker i fjernere regioner av 
landet vårt – og andre der tilpasset og øket brukervennlighet kan være kritisk for at 
systemene kan tas i utstrakt bruk. 

o FAD bør ta initiativet til en ”Nasjonal Dugnad” der digital inkludering for alle grupper 
i samfunnet står i fokus. Deltakere kan være private selskaper, organisasjoner, VOX, 
kommuner, biblioteker, statlige organer. Sverige har hatt en lignende satsning 
gjennom ”IT-lyftet”. 

o Informasjons- og motivasjonsserier fra NRK 
o Initiativ og insitament overfor, og aktivt samarbeid med privat næringsliv: 

Det er rom for atskillig sterkere satsing fra private IKT-aktører på ”seniormarkedet”. 
Her ligger en utfordring fra så vel offentlig som privat sektor i å finne tiltak hvor man 
samlet kan få større effekt. For eksempel vil det for mange eldre, som er i tvil om 
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deltakelse, være det samlede tilbud av offentlig og private nettjenester som forsvarer 
deres IKT-investeringer både i form av utstyrsanskaffelse og investering av egen tid 
for å beherske dette. 
 

 
 
 
2. 
Seniorpolitikken må ha innebygd den erkjennelse at landets befolkning blir eldre og eldre og 
friskere og friskere. Dessuten har landet behov for mer arbeidskraft i årene som kommer. Det 
er sannsynligvis svært lønnsomt å virke for at seniorer rundt den tradisjonelle pensjonsalderen 
(62 – 72 år) behersker IKT og nettjenester for derved å kunne være yrkesaktive på hel- eller 
deltid (og derved være positive bidragsytere i samfunnet) lenger enn hva dagens systemer 
oppmuntrer til. Gjerne hjemmefra og via nettet. I tillegg til tilgang og kompetanse i IKT vil 
det være behov for insentiver overfor både arbeidsgivere og for den enkelte arbeidstaker for å 
effektivt utnytte denne arbeidsreserven som seniorene representerer. Tiltak innenfor denne 
kategorien kan være: 
 

o Senke, evt. ta helt bort Arbeidsgiveravgiften for de over 60 år 
o Ta bort 2G inntektsbegrensning for aldersgruppen 67-70 år før trygden reduseres 
o Skattefritak for IKT-utstyr og -kurs etter 65 år uavhengig om man har lønnet arbeid  

 
 
3. 
Oppfølging 
Vi tror det er viktig at alle tiltak følges opp og måles. For å gi et kvalitetssikret grunnlag for 
dimensjoneringen av det offentliges samlede innsats må det snarest gjennomføres en analyse 
av de samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved et vedvarende digitalt skille for den 
store befolkningsgruppen av eldre. Basert på denne analyse må det etableres en samlet 
handlingsplan rettet mot ”sterk reduksjon av det digitale skille som 55+ gruppen 
representerer”. Så vel analysen som tiltakene må definere målekriterier og –metoder, slik at 
reduksjonen av digitale skiller kan dokumenteres, og effekten av forskjellige tiltak kan 
vurderes over tid.  IKT-teknologien er en umoden teknologi som er under rask forvandling og 
utvikling. En grundig oppfølgning vil også sikre at den digitale kløften for seniorer ikke åpner 
seg opp igjen etter en tid grunnet teknologiens utvikling. 
 
 
 
 
Seniornett Norge vil gjerne bidra i det videre arbeid med flere momenter og betraktninger. 
 
 
 
 


