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• Renten fra 7% til 1,75% 

• Svekket kronekurs

• Voksende eksport

• Voksende sysselsetting

• Rekordhøy boligbygging

• Flere nyetableringer enn noen gang

• Synkende konkurstall

• Trygg familieøkonomi og større 

handlefrihet

Fra pessimisme til optimisme
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Modernisering trygger – stillstand truer 
velferden 

• Petroleumsinntektene flater ut og synker

• Pensjonsforpliktelsene øker

• Flere eldre – som lever lenger

• Innbyggere trenger 
skreddersydde løsninger 
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Mål nås gjennom modernisering og IT

• Trygghet for morgendagens 
velferd

• En enklere hverdag

• Bedre og brukertilpassede 
tjenester
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eNorge2008

vil fokusere på 3 målområder:

- Enkeltmennesket i det digitale Norge

- Innovasjon og vekst i Norsk næringsliv

- En samordnet og brukerorientert offentlig 
sektor
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Fokuserte mål i IT-politikken

Virtuelt servicekontor - ”Min side”

Trygg og sikker autentisering/ 
identifikasjon - eSignatur

Felles IT-arkitektur

• Enklere og rimeligere tilgang til 
offentlige data

• Åpne standarder og en offensiv 
programvarepolitikk
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Økt gjenbruk av offentlige data –
økt verdiskaping

• EU-direktiv om gjenbruk av 
informasjon

• Stort verdiskapings potensial 
som må utnyttes

• Viktig driver for innovasjon 
og verdiskaping totalt
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• Felles inngangsdør

• Utgangspunkt: dine 
behov

• Desentralisert ansvar

• Kontinuerlig 
videreutvikling 

Min Side –
virtuelt servicekontor
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Digital kompetanse- en viktig byggesten

Digital Kompetanse:

• styrker demokratisk deltakelse

• muliggjør et inkluderende samfunn

• muliggjør bedre kvalitet og effektivitet i samfunn 
og produksjon  



10

…….digital kompetanse-
en viktig byggesten…

Evnen til å utvikle potensialet som 

finnes i IT, og utnytte det kritisk og 

innovativt i læring og arbeid.
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….. digital kompetanse-
en viktig byggesten.

• De unge går foran skolen

• Skolen må definere sin 
rolle.

• Utvikle vurderingsevne 
og kunnskap. 

• De unges kompetanse-en 
samfunnsressurs!
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Vi er på vei mot toppen

• Modne innbyggere og bedrifter

• Godt utbygget infrastruktur

• Fokuserte og ambisiøse

• Samlet nasjonalt IT ansvar

• Besluttende organ etablert

• Ny generasjon - nye krav
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Hvor vil vi? 
Vi må gjøre noen valg


