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1 Forord

1.1 Hensikten med studieturen til India

Styret i Statens Dataforum valgte India som mål for studiereisen i 2009 fordi dette enorme
landet har en økonomisk utvikling på linje med Kinas, og er ved å bli et av de viktigste
kraftsentrene i verden. Et sentralt studiemål var måten India utvikler sin infrastruktur og
planlegger fremtiden når det gjelder utbygging av tele-/data-kommunikasjon og hvordan
dette henger sammen med nasjonal IKT-politikk og planer for ”eGovernance” og tjenester.

Delegasjonen ønsket også å sette seg inn i muligheter, utfordringer og metoder knyttet til
Global Sourcing på IKT-området med eksempel fra India og oppdrag fra Norge.
Det var nylig inngått kontrakt for leveranse av prosjekt AltINN 2 for Skatteetaten og
Brønnøysund-registeret med leverandøren Accenture, der store deler av systemutviklingen
blir levert fra den indiske avdelingen. Krav til kommunikasjon, sikkerhet og kvalitet var
derfor i fokus i møter med 4 større IKT-leverandører i løpet av med studieturen.

1.2 Konklusjon etter studiereise

En foreløpig konklusjon fra studieturen er at markedet for Global Sourcing virker modent,
og at norsk offentlig sektor på alvor bør drøfte hvordan det internasjonale samarbeidet kan
utøves og om det er arbeid nok til alle. Global Sourcing gir tilgang på god kompetanse og
kapasitet samtidig som prosjektleveranser kan ende opp med et bedre økonomisk resultat.
Systemtesting, applikasjonsvedlikehold og drift kan også være aktuelle tjenesteområder i
tillegg til rene utviklingsoppgaver. Å gi leverandøren anledning til å benytte Global
Sourcing i de kontraktene som inngås, krever tett oppfølging og dialog lokasjonene i
mellom via leverandørens og kundens prosjektledelse. Åpen dialog om konkrete erfaringer
er viktig.

1. Det er potensiale og velvilje tilstedet for videre kontakt og samarbeid på
eGovernance området mellom det offentlige i Norge og India, i tillegg til store
muligheter for økt forskningssamarbeid på IKT-området.

2. Kompetanseutvekslingen mellom landene bør intensiveres på grunn av
arbeidskraftsmangelen i vesten og det store antallet godt utdannede fra India som
vil ønske seg utenlandsstudier og/eller jobbopphold. Det bør gjøres enklere å
realisere kompetanseutveksling gjennom oppholds- og arbeidstillatelser.

3. Offentlige IKT-prosjekter i Norge med et omfang på over NOK 5 mill, har et
potensiale til innsparing ved at kontrakter inngås med forutsetning om
delleveranser fra India. Full effekt av innsparingen regnet time mot time etter
årsinntekt kan ikke forventes, da vellykket gjennomføring krever økt administrativ
oppfølging både i Norge og India, men ca 25% innsparing på utviklingskostnader,
testarbeid, dokumentasjon eller andre arbeidskrevende oppgaver kan påregnes.

4. Det finnes flere svært kompetente internasjonale og norske leverandører som
allerede har spesialisert seg på slike oppdrag mot andre land i vesten, og det er
ønskelig at norske erfaringer deles slik at flere virksomheter kan vurdere delvis
”offshoring”.

Oslo, april 2009

Delegasjonsledere: Harald Jørgensen og Wilhelm Friis-Baastad
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2 Besøk hos den norske ambasaden i India

Lasse Bjørn Johannessen, Lena Lohmann, Arne Thorstensen, Helge Furuseth, Bjørn Sørensen,
Erik Fossum, Unni Bjørndal, Olav Skarsbø, Tor Holmen, Hilde Majala, Lars van Marion, Ann
Ollestad, Harald Jørgensen, Bernadette Kumar og Wilhelm Friis-Baastad.

Ambassadør Ann Ollestad og nestleder Lasse Bjørn Johannessen ga oss ei flott orientering
om India og Norge sin rolle i landet i solnedgangen på plenen utenfor ambassaden.

India har ca. 1,17 milliarder innbyggere og er delt i 28 delstater og 7 unionsterritorier.

 En delstat har mellom 38 – 180 mill
innbyggere

 En block har ca 200 000 innbyggere
 En landsby har ca. 1000 innbyggere

New Dehli er hovedstaden i India. ”Finans
hovedstaden” er Mumbai, og Bangalore er ”IT-
hovedstaden”.

Landet har en felles grense med Pakistan i vest
og nordvest, Kina, Nepal og Bhutan i nord. India grenser også mot Burma og Bangladesh i
øst og sørøst. Kyststripen er ca 7500 km lang og grenser i vest mot det Arabiske hav, i sør
mot Indiahavet og i øst mot Bengalbukta.
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Klimaet varierer fra tropisk i det sørlige India til
temperert eller kaldt i det nordlige India, men
hele landet bortsett fra Himalaya-fjellområdet har
monsunklima. India har to forskjellige
monsuntider: Den nordøstlige monsunen fra
desember til februar, og den sørvestlige
monsunen fra juni til desember. Tiden mellom de
to monsunene er tørr og veldig varm, med
temperaturer over 45 °C i mange områder.

India fikk sin uavhengighet i 1947 og er i dag en
demokratisk og sekulær republikk. Delstater i
Britisk India som hadde muslimsk majoritet, ble
imidlertid innlemmet i det muslimske hjemlandet
Pakistan (i dag Pakistan og Bangladesh).

Stater som hadde beholdt sin uavhengighet fra Britisk India ble innlemmet, både frivillig
og ufrivillig, i India og Pakistan.

India er verdens største demokrati, og skal velge nytt parlament i år. Valget skal avholdes i
fem faser fra 16. april til 13. mai. Valgopptelling starter den 16. mai 2009. Det avholdes
valg i India hvert 5. år. India har et system for elektronisk valg som første gang ble tatt i
bruk så tidlig som i 1989. Det består av to ulike enheter, en opptellingsenhet og en
avstemmingsenhet.

India har et flerpartisystem. Kun to partier kan sies å være massepartier med appell i hele
landet. Kongresspartiet med det legendariske Gandhi-dynastiet og Bharatiya Janata Party
(BJP), et parti som vil legge mer vekt på landets hinduistiske tradisjoner og kultur. Ingen
av disse partiene har flertall. Indisk politikk har derfor vært dominert av at de disse
partiene har dannet koalisjoner, bl.a. med mindre regionale partier på delstatsnivå.

Dagens regjering, United Progressive Alliance (UPA), er ledet av Kongresspartiet. UPA
inkluderer i tillegg til Kongresspartiet et titalls mindre partier. Regjeringens politikk har
lagt grunnlaget for sterk økonomisk vekst, men finanskrise, høy oljepris og inflasjon har i
2008 redusert landets sterke økonomisk vekst. India har store økonomiske reserver.

En ny politisk allianse er nå dukket opp. De lavere kastene, som aldri tidligere har betydd
noe, har nå fått stor makt. Det blir spennende å se om denne koalisjonen får nok stemmer
til å kunne vinne valget, og hva dette i tilfelle vil bety for indisk politikk.

Den politiske retningen i India er uavklart foran valget. En av de største utfordringene er å
utvikle økonomien slik at flere nyter godt av veksten.

2.1 Økonomi

Da India ble uavhengig i 1947, bygde landet opp sin
økonomi med sterk statlig styring og høye tollmurer. I dag
er økonomien åpen i forhold til verdensmarkedet. India har
hatt en økonomisk vekst på over 8 % de fem siste årene. I
2007 nådde veksten 8,7 %. Årsakene er mange. Sterk vekst
i produksjonsindustrien, enormt oppsving i IT-sektoren,

forholdsvis liberal økonomisk politikk og en sterk økning i utenlandske investeringer.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/India_%28orthographic_projection%29.svg
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Som følge av finanskrisen i 2008, er veksten noe redusert, men den forblir likevel sunn.
Forventet vekst i 2009 er på rundt 6,5 %. En årsak til at indisk økonomi har greid seg relativt
godt gjennom krisen, er at den fortsatt er under sterk statlig styring og skjerming.

Økonomien kan deles opp i
 tradisjonell landbrukssektor (ca 18 %)
 en variert industrisektor (ca 27 %)
 tjenestesektoren (ca 55 %)

Tjenestesektoren er en av Indias største inntektskilder og står for mer enn halvparten av landets
økonomi, men sysselsetter mindre enn 30 % av arbeidsstyrken. Mer enn 60 % av befolkningen
arbeider i landbruket. Arealene er små, og produksjon er lite effektiv.

Norge har langvarige og tradisjonelt sett gode bilaterale forbindelser med India. Indias
økende politiske og økonomiske betydning regionalt og globalt gjør det viktig for Norge å
styrke det bilaterale samarbeidet. Det ble utviklet en Handlingsplan for India i 2005.
Planen satte mål og anga tiltak for et styrket partnerskap basert på felles interesser. De
viktigste sektorene som identifiseres, er politisk dialog, næringssamarbeid, kultur,
miljø/klima, og forskning og utdanning. Denne planen er under revidering og skal erstattes
med en ny i løpet av året (2009).

Ambassaden har siden august 2005 hatt en handelsråd fra Innovasjon Norge. Handelsråden
leder ambassadens seksjon for næringsøkonomiske saker. Hovedfokus for arbeidet er
olje/gass, vannkraft, maritim sektor og miljøprosjekter.

2.2 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

IKT er flaggskipet i indisk eksportindustri. Omlag 30 % av indisk eksport er IKT-tjenester.
Indisk IT-industri har beveget seg kraftig oppover i verdikjeden, og ligger meget langt
fremme i spesialiserte IKT-tjenester. I løpet av de siste par årene har flere store norske IT-
selskaper etablert seg i India. EDB og ErgoGroup har en økende aktivitet og etablert egne
selskaper i India.

India har hver dag 500.000 nye mobilabonnenter og tilsvarende mange som bytter
abonnement. Ca 1/3 av landets innbyggere har i dag et mobilabonnement og telefon.

Det er en rivende utvikling innen indisk tjenesteeksport til Norge (IT, ingeniørtjenester),
samt både eksport og import til India over tredjeland i Asia og Midt-Østen. Norsk
kompetanse er etterspurt i India, og indisk kompetanse flyter samtidig til Norge. India og
Norge er land som utfyller hverandre langt mer enn de konkurrerer. Statens dataforum sin
studietur til India er i så måte viktig for begge nasjoner.

2.3 Utviklingssamarbeidet

India kunngjorde i 2003 at man ikke lenger ønsket å motta statlig utviklingsbistand fra
små, bilaterale givere. Norge besluttet på denne bakgrunn å avvikle det tradisjonelle
utviklingssamarbeidet.

Norge har de siste årene bygget opp et nytt og moderne samarbeidsprogram med India.
Stasjonens hovedsatsingsområde er klima, miljø, bærekraftig utvikling, olje og ren energi,
helse (NIPI – se egen sak), kvinner og likestilling, utdanning (fremme
universitetssamarbeid), forskning og kultur. Næringslivs- og forskningssamarbeidet er
meget viktig for flere av disse områdene, ikke minst når det gjelder klima/energi.

Referat ved Olav Skarsbø
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3 Våre inntrykk og fakta om India – ”Bharat”
India har ca 1.2 milliarder innbyggere hvorav ca 34% er ekstremt fattige. Ulike grupper av
befolkningen befinner seg utviklingsmessig i ulike århundre. Hver 6 beboer på jorda er fra
India, og mens vi var på besøk rapporterte avisene at ca 9 millioner indere tegnet nytt
mobilabonnement i februar 2009. Det skjer voldsomme endringer innenfor infrastruktur,
utdannings- og helseområdet – særlig i privat regi, men utviklingstilbudene skjer
hovedsakelig i byer og tettsteder. IT-selskapene er viktige katalysatorer i indisk økonomi.

3.1 Næringsliv og IKT

India leverer i dag svært avanserte IKT-tjenester som genererer mye av inntekstveksten
som i 2009 forventes bare å bli på 5%. Tjenestene er bygget opp fra internasjonale firma
som har plassert egne avdelinger i India, men som hovedsakelig leverer oppdrag for USA,
Europa og samarbeidsland i Asia. Men India har også egne store IKT-service selskaper
som InfoSys, som med 100.000 ansatte betjener indiske og internasjonale kunder og er et
av de beste selskapene i verden på området. Men størst og sterkest av indiske selskaper er
TATA Group.

TATA-selskapet har virksomhet i alle store internasjonale markeder, og står for IKT-
tjenester, telecom, bilproduksjon, stålindustri, hotell, finans, forsikring, olje og gass,
klokker, juveler og kjemikalier. Selskapet lanserer denne våren den indiske folkevognen
”TATA Nano” til 100.000 Indiske Rupi pr stykk (ca NOK 14 000). Bilen spres i sommer
etter loddtrekning blant de som søker om å få kjøpt et eksemplar.
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Bilen er ikke sikker nok etter europeiske krav, men for indere som i dag sitter med opptil
fire stk – to voksne og to barn - på en scooter uten beskyttelse, vil en rimelig bil bety
atskillig færre trafikkskadde og bedre miljøforhold. Tata Motors kjøpte i fjor Jaguar og
Land Rover fra Ford, og vil om kort tid lansere en elektrisk drevet bil i Europa, der den
norske bedriften Miljøbil Grenland har vært med på utviklingen.Tata Nano tilpasset
europeiske krav forventes leveringsklar i 2011.

India ligger langt framme på forsvarsteknologi, romfart, industri, IKT og servicesektoren.
Turismen øker og bidrar til den høye økonomiske veksten. Indisk industri og forskning
beveger seg fra kopiproduksjon i medisinsektoren og bilindustri med videre, til selv å bli
innovativt ledende og i front utviklingsmessig på de fleste områder. Når mange millioner
indiske studenter blir billige kunnskapsprodusenter, vil USA og Europa bli stadig mer
avhengige av India (som av Kina). USA har lenge drevet planmessig ”brandrain” fra India,
og dette fortsetter. Men utviklings- og etableringspotensialet i India fører stadig flere
toppfolk tilbake for å gå inn i ledelsen av etablerte eller nye virksomheter. Jobbstabiliteten
i indiske selskaper forbedres som følge av høyere lønnsnivå og bedre arbeidsforhold, men
også som følge av den vestlige finanskrisen. Noen selskaper hadde over 20-40% turnover.

India sliter med svak politisk nasjonal styring på tross av sterk økonomisk vekst, enorm
forskjell i levekår mellom distrikter og de ulike befolkningsgruppene og viktigst at 30-40%
4-500 millioner lever i fattigdom (1 US dollar pr dag) uten å være i stand til å lese og
skrive. En delvis inneffektiv offentlig forvaltning gjør det vanskelig å få ressurser overført
fra nasjonalt nivå, via delstatsnivå ned til distrikter, blokker og landsbyer. Engelske
forvaltningsprinsipper ligger til grunn, men korrupsjon er et voksende problem. Forsvar og
politi må prioriteres økonomisk ikke minst fordi India føler seg truet på alle
grenseområder. Mumbai-hendelsene har medført økt kontroll av biler og besøkende til
hotell og private bedrifter. Dette bidrar noe til sysselsettingsveksten, men er først og fremst
igangsatt for at turister og virksomheter skal føle seg tryggere.

3.2 Språk i India

India kan i utbredelse sammenlignes med Europa. Engelsk og hindi er fellesspråkene, men
India er et av de mest språkrike land i verden.

http://nn.wikipedia.org/wiki/India
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Hvor mange språk det er i India er omstridt, dette henger sammen med skillet mellom
språk og dialekt. Folkelige beregninger oppgir minst 30 ulike språk og rundt 2000
dialekter, mens andre kilder som Ethnologue oppgir 415 levende språk i India.

Den indiske grunnlova nevner tre kategorier av offisielle språk: De offisielle språk som
hver delstat skal velge for sitt eget bruk, språk som skal være offisielle språk for heile
landet og skal brukes av sentralregjeringen, og 22 andre godkjente språk som har en
spesiell status. Grunnloven gir hver delstat frihet til å velge hvilket språk som skal brukes
av lokaladministrasjonen for alle offentlige førmål. Dette kan være engelsk, hindi eller
andre språk som blir brukt i delstaten, og delstaten kan velge ett eller flere. Siden
delstatene i India ble dannet med språklig grunnlag, har nesten alle fastsatt et lokalt språk
som offisielt språk.

1* 2*

1* Urdu, hindi og engelsk på skilt i ein butikk i Hyderabad.

2* Svastika er et gammelt tegn som i hinduismen brukes mye som lykkebringer og solsymbol.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Dialekt
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethnologue&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_indiske_grunnlova&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/wiki/Engelsk
http://nn.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Laad_bazaar_bangles.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:HinduSwastika.svg
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Laad_bazaar_bangles.jpg
http://nn.wikipedia.org/wiki/Urdu
http://nn.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://nn.wikipedia.org/wiki/Engelsk
http://nn.wikipedia.org/wiki/Hyderabad
http://no.wikipedia.org/wiki/Svastika
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Grunnloven nevner hindi som offisielt språk for hele landet. Den opprinnelige planen var
at engelsk skulle fungere som et offisielt tilleggsspråk i en overgangsperiode opp till 1965,
og skulle avløses av hindi etter det. Planen ble stoppet i 1963 på grunn av motstand fra en
del delstatar, særlig Tamil Nadu, der bare en liten del av folket kan hindi, og i dag er både
engelsk og hindi fremdeles i bruk av sentralregjeringen. Sentralregjeringen bruker hindi for
kommunikasjon med delstater som har valgt hindi som offisielt språk eller vil bruke hindi
med regjeringen, og engelsk med alle andre delstater.

(Bildet er fra lokal avis 11. mars i Hyderabad i staten Andra Pradesh med Telugu skriftspråket)

Familien, håndtverkslaug og ulike religiøse samfunn utgjør solidaritetsbånd for
enkeltmenneskene. Derfra får de hjelp og har sin viktigste tilhørighet livet gjennom. Men
strenge religiøse forestillinger medfører fortsatt overgrep mot barn og voksne i India som i
andre land.

3.3 Mange ulike religioner

De større religionene med røtter på det indiske subkontinentet, inkludert Pakistan, er
Hinduisme, Jainisme, Buddhisme, Sikhisme, Ayyavazhi . De religioner som har kommet til
India er følgende: Kristendom, Jødedom, Islam, Parsisme og Bahai. Foruten disse større
religionene finnes det også ulike innlandske stammereligioner og det er også slik at disse
religionene har vokst fram fra en prosess på flere tusen år. Derved har de seg imellom lånt
mytologisk materiale og på det vis i høy grad påvirket hverandre.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://nn.wikipedia.org/wiki/1965
http://nn.wikipedia.org/wiki/1963
http://nn.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu
http://nn.wikipedia.org/wiki/Engelsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_indiske_subkontinentet
http://no.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://no.wikipedia.org/wiki/Hinduisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Jainisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Buddhisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Sikhisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Ayyavazhi
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristendom
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8dedom
http://no.wikipedia.org/wiki/Islam
http://no.wikipedia.org/wiki/Parsisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Bahai
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Buddha

3.3.1 Hinduistisk mytologi

Hinduismen er ikke bare en religion, men i utvidet mening hele den hinduistiske
sivilisasjon. I denne synkretisme har mange trosretninger blitt tilføyd. I Indias
konfesjonelle liv har myter som andre steder oppstått og knyttet til seg mektige guder som
har hver for seg enkeltstående religiøse kultformer og innhold. I India florerer det derfor
utallige fortellinger om guder og om deres vekslende bedrifter, det være seg av verdslig
eller overnaturlig art. Mange er knyttet til menneskenes handlinger her på jorden i form av
eventyr i mange slag. Her forekommer det fortellinger om gudenes opprinnelse (teogoniske
myter) , om verdens skapelse (kosmogoniske myter), og om gudenes tilsynekomst i denne
verden med deres liv og natur. Videre finnes det eskatologiske myter om gudenes rolle ved
verdens undergang, forvandling og fornyelse.

Vishnu Shiva

3.4 Økonomisk vekst

Den økonomiske veksten i India som har gjort flere hundre millioner til svært velstående,
sildrer langsomt videre til mellomsjiktene, og gir merkbare resultater og nye muligheter
også til de fattigste som ikke bor for langt fra vekstsentrene. Derfor ligger det også
brakkebyer og teltleire i utkanten av storbyene, og gatehandelen er hektisk i sentrale strøk
på kveldstid. På en måte vi har vanskelig for å forstå, aksepterer mange indere sin
livssituasjon og egen skjebne. En slik holdning blant hundrevis av millioner innbyggere
kan være nyttig for myndighetene, men kanskje også for enkeltindivider som ikke får
endret forholdene de lever under.

http://no.wikipedia.org/wiki/Synkretisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Myte
http://no.wikipedia.org/wiki/Eventyr
http://no.wikipedia.org/wiki/Teogoni
http://no.wikipedia.org/wiki/Kosmogoni
http://no.wikipedia.org/wiki/Eskatologi
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I utkantområdene leves jordbrukslivet på tradisjonelt vis, ganske uberørt av kapitalismen.
India rammes derfor heller ikke med samme tyngde av den økonomiske krisen, selv om
fattigdommen øker for millioner hvis arbeid er avhengig av bestillinger fra omverden.

Mange storbyer opplever nå en transformasjon fra fattigslig bebyggelse til modernisering i
vestlig stil i. Dette skjer i et høyt tempo ved å la private slippe til på områder som vanligvis
håndteres av det offentlige: Byutvikling, helsevesen, utdanning på alle nivå, og etablering
av kommunikasjons- og infrastruktur-løsninger som telenett, vei, tognett og flyplasser.
Private initiativ gir ofte kaotiske utslag som når hovedveiene inn til og gjennom byer er
tildekket med enorme reklamestativ slik at man verken ser terreng eller bebyggelse rundt.

http://www.statens-dataforum.no/w/index.php/Image:Valg.jpg
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Innimellom ligger de historiske og religiøse byggverkene fra ulike perioder og
styringsregimer, små parker med gravsteder og i de mer utviklede bydelene alle
byggverkene fra den primært engelske kolonitiden.

(økonomisk info fra UD datert juni 2008)

India har hatt en stødig økonomisk vekst på omlag 8 % de fem siste årene, og BNP nådde i
2006 opp i USD 923 mrd. Årsakene til den positive utviklingen er mange; sterk vekst i
produksjonsindustrien, enormt oppsving i IT-sektoren, forholdsvis liberal økonomisk
politikk og en sterk økning i utenlandske investeringer. Inflasjonen har sunket og ligger i
dag rundt 4 % mot 5 % i 2006.

Indias økonomi består av en tradisjonell landbrukssektor (om lag 18 %), en variert
industrisektor (om lag 27 %) og tjenestesektoren (om lag 55 %). Tjenestesektoren er en av
Indias største inntektskilder og står for mer enn halvparten av landets økonomi, men
sysselsetter mindre enn 30 % av arbeidsstyrken. Mer enn 60 % av befolkningen arbeider i
landbruket.

Utenrikshandelen i 2006 utgjorde USD 307 milliarder (eksport 123 og import 184). Indisk
eksport har totalt sett doblet seg de siste tre årene med en årlig vekst på 25 % mot 12,5 % i
2003. India har et underskudd i handelsbalansen. Men hvis man tar eksporten av tjenester
med i betraktningen blir handelsunderskuddet noe mindre. Regjeringen har som en del av
sitt reformprogram redusert kontrollen med utenlandsk handel og investeringer. Dette har
ført til en tredobling av utenlandske investeringer det siste året (fra USD 5,5 milliarder til
USD 16 milliarder).
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Indias industri har tidligere utviklet seg sakte, og den har lidd under den sterke statlige
styringen. Med de økonomiske reformene har industrisektoren fått betydelig bedre
betingelser, og industrien er nå ferd med å utvikle seg til å bli et solid drivhjul i indisk
økonomi.

Indias økonomi står samtidig overfor en rekke utfordringer hvis man skal klare å
opprettholde høy vekst og langsiktig og bærekraftig utvikling. Regjeringen Manmohan
Singh har således satt i verk en rekke tiltak for å bygge ut infrastruktur, utdanningsvesen,
og helsevesen, samt gjennomført nye tiltak for å reformere økonomien.

India har de siste årene også prioritert et tett økonomisk samarbeid med landene i sør-øst
Asia, og bl.a. undertegnet frihandelsavtaler med Sri Lanka og Thailand, og en økonomisk
samarbeidsavtale med Singapore. I tillegg har India undertegnet rammeavtaler i regionale
fora (SAARC: South-Asian Association for Regional Cooperation), BIMSTEC:
Bangladesh - India - Myanmar - Sri Lanka - Thailand Economic Cooperation og ASEAN:
Association of Southeast Asian Nations) med sikte på å opprette frihandelssoner.

3.5 Helse og utdanning

Senere i rapporten er det flere referat som berører helsesituasjonen i India, men noen
hovedtall sier det meste:

 Gross national income per capita (PPP international $): 2,460
 Life expectancy at birth m/f (years): 62/64
 Healthy life expectancy at birth m/f (years, 2003): 53/54
 Probability of dying under five (per 1 000 live births): 76
 Probability of dying between 15 and 60 years m/f (per 1 000): 276/203
 Total expenditure on health per capita (Intl $, 2006): 109
 Total expenditure on health as % of GDP (2006): 4.9

Den økonomiske eksplosjonen har gjort befolkningen bevisst på at utdanning og
kompetanseutvikling er nøkkelen til personlig fremgang. Det sies at selv de fattigste
indiere sparer til barnas utdanning og vet at det er veien til en bedre fremtid. De som lettest
faller utenfor er jenter i 10-11 års alderen som blir tidlig gift og dropper ut av skolen.

Utenlandske og indiske investorer bygger private utdanningsinstitusjoner for å ta i mot de
aller dyktigste studentene hvis foreldre har god nok økonomi til å betale for intensive
studieopphold med førsteklasses forhold. De legger også godt til rette for utenlandske
studenter fordi de både skaper inntekter, gir prestisje og økte markedsmuligheter.Topp
karakterresultater gir studentene adgang til gode stillinger i de mest attraktive bedrifter
eller de beste offentlige stillingene. Konkurransen er svært hard og økonomi og IT-
utdanning prioriteres høyt. Delegasjonens møter ved Indian School of Business bekreftet
dette.

Det foregår likevel en livlig debatt på de høyere utdanningsstedene fordi den generelle
kvaliteten i mange private skoler er for dårlig, og fordi dette svekker mulighetene for gode
resultater på høgskole og universitetsnivå.

På tross av disse store vanskelighetene for fornying av indisk offentlig forvaltning foregår
mye. Det igangsettes store nasjonale tiltaksplaner på helse- og utdanningsområdet. Indiske
myndigheter har satt av 3-8 milliarder US Dollars i en fireårsperiode fram til og med 2012.
Tiltak som treffer kvinner og barn er viktigst, ikke minst tilrettelegging for kontrollerte
fødsler på klinikk og vaksinasjon. Tilsvarende kjøres store satsinger på utvikling av
utdanning og infrastruktur i delstatene.
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I de mest velstående delstatene som vi besøkte, foregår det store satsinger og tiltaksplaner
som gjennomføres som prosjekter finansiert av private, men igangsatt i samarbeid med det
offenlige. Andre prosjekter er resultat av godkjente nasjonale planer vedtatt av overhuset i
nasjonalforsamlingen og deretter godkjent i underhuset med representanter fra delstatene.
Store økonomiske midler stilles derved til rådighet for prioriterte satsinger. Problemene
ved gjennomføring er knyttet til organisering og koordinering.

Blant de høyest utdannede og velstående med høy grad av vestlig påvirkning gjennom
studieopphold utenlands eller arbeid i internasjonale selskaper, oppstår lignende problem
som i vesten – man bor ikke lenger sammen med sine foreldre, og skilsmissetallet øker.
I de moderne byene lever velstående indere med rikelig antall tjenere og gode jobber, men
store infrastrukturproblemer tærer på tålmodigheten med fare for utflytting.

3.6 Oversikt over forskningssamarbeidet India - Norge

Forsknings-og teknologiavtalen mellom India og Norge ble undertegnet 14. november
2006 av Indias forskningsminister Sibal og statsråd Djupedal ifm Sibals besøk i Norge.
Dette er en folkerettslig bindende stat-til-stat avtale, og altså juridisk forpliktende et
Programme of Cooperation (PoC) som nå synes klar for signering våren 2009 mellom
Indias Ministry/Department of Science and Technology (DST) og KD. PoC’en har
følgende prioriterte samarbeidsområder:

 Climate research including ocean-, arctic/polar- and glaciology research
 Clean energy
 Geotechnology and early warning systems for geohazards
 Marine research – bioprospecting and polar research
 Nano-science/ technology primarily related to clean energy and solar energy and

medical issues
 Vaccines – human and fish/ animal, including vaccination programmes and

biotechnology of new vaccine development.

Det foreligger flere signerte indisk-norske institusjonsavtaler vedr forskningssamarbeid,
bl.a
 Videreføring av et 5-årig Programme of Common Interest …on Geohazards mellom

DST og Norges Geotekniske Institutt (NGI), opprinnelig fra 2003, nå forlenget 2009-
2013 (se om Geoteknisk forskning nedenfor)

 Indo-Norwegian Agreement on ……forecasting for the Indian Ocean (2008)
mellom Nansen-sentrene i Bergen og Cochi, India samt Indian National Centre for
Ocean Information Services (INCOIS), Hyderabad (se om Klimaforskning nedenfor).

Vaksinasjonsforskning, både for mennesker og dyr/fisk, ble startet i 2007, administert av
NFR, og flere miljøer er involvert. Egne midler til human vaksinasjonsforskning ble av
Statsministeren satt av under GAVI-midlene (ca 50 mill NOK i friske midler pr år, hvorav
15-20 mill NOK pr år efter konkurranse har gått til indisk-norsk forskningssamarbeid).
Deltagende institusjoner er bl.a St. John’s Research Institute i Bangalore; Senter for
Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen; Dr. Harisingh Gour University India,
Rikshospitalet/Universitetet i Oslo, Harvard Medical School, Sree Chitra Tiruna Inst of
Medical Sciences and technology (India), Fridtjof Nansen Inst, Chr. Michelsen Inst,
Seksjon for internasjonal helse Universitet i Oslo.
Ca 20 mill NOK til vaksinasjonsforskning innen dyr/fisk er finansiert fra Fiskeridep.

Midler til helseforskning og oppfølging av FNs Millennium-mål 4+5 (mor/barn-helse) er
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avsatt av Statsministerens kontor (SMK), bl.a innenfor Norway-India Partnership Initiative
(NIPI).

Geoteknisk forskningssamarbeid (tunneler, demninger, vannkraft, miljøteknologi) og
overvåkings- og katastrofevarslingssystemer for naturskader (skred, flom, tsunamier) bl.a
ved Norges geotekniske institutt (NGI) har pågått i ca 20 år. NGI, som også leder SFF
”Geohazards”, yter nå bl.a norsk finansiert assistanse ved etablering av et tilsvarende
indisk institutt, National Geotechnical Facility (NGF) i Dehradun, India ved foten av
Himalaya (5 mill NOK over 2008-2011 initiert av statsråd Djupedal over KD-bevilgning
2008 til NFR).

Klimaforskning: Samarbeid innen klimaforskning har pågått i 10-15 år ved Nansensenteret
(NERC, Univ i Bergen, som også har etablert et institutt i Kerala, India, NERCI), og ved
CICERO (Univ i Oslo). Utvikling av værvarslingssystemer for Det indiske hav ble startet
2008 mellom NERC og Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS),
herunder modellering og databehandling av satelittdata og in-situ observasjonsdata for
varsling i Det indiske hav. Indisk-norsk samarbeid om utvikling av modeller for forskning
om klima og klimaendringer er under utvikling mellom Bjerknessenteret (SFF, Univ i
Bergen) og TERI.

TERI (The Energy and Resources Institute): Alle de tre overnevnte
klimaforskningsmiljøene samarbeider med TERI, et forskningsinstitutt ledet av
nobelprisvinner Pachauri som var sentralt ifm utarbeidelsen av rapportene fra FNs
klimapanel (IPCC). TERI arrangerer den årlige klimakonferansen Dehli Sustainable
Development Summit (DSDS). I år ble den arrangert 5-7 feb 09 med deltagelse av bl.a FNs
Generalsekretær Ban Ki-moon, Finlands president Tarja Halonen, statsrådene Erik
Solheim og Lars Peder Brekk, og med video-taler av bl.a Tony Blair, John Kerry, Kofi
Annan og Jens Stoltenberg.

Ren energi: India har et sterkt økende energibehov på grunn av landets formidable økning i
BNP, men henter kun 5 % av sin energi fra vannkraft, og har potensial for langt mer. India
har en ambisjon om å bruke 50 % ikke-fossil energi (solenergi, vind- og vannkraft,
bioenergi) i fremtiden. Økende forskningssamarbeid er aktuelt.

Polarforskning: India har drevet polarforskning i Antarktis i minst 25 år bl.a knyttet til
klima og monsunvarsling i Det Indiske hav. Norsk Polarinstitutt signerte 2008 en
samarbeidsavtale med National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Goa,
India, som fra 2007 har etablert forskningsstasjon i Ny Ålesund, Svalbard. Norge
finansierer tre indiske PhD-stipendier over 3 år, stasjonert ved UNIS, Svalbard som utlyses
snarlig på områdene Arktisk marin-økologi, Arktisk marin geologi/glasiologi og Arktisk
atmosfære-geofysikk.

EU-finansiert forskning: I tillegg er indiske og norske forskere pt partnere i ca 20
prosjekter i EUs 6. rammeprogram, de fleste innen global/bærekraftig utvikling og energi,
og i pt 3 prosjekter i EUs 7. rammeprogram.

Norge-India samarbeid
Norge forsterker sitt samarbeid med India på flere områder. Det satses særskilt på
helsesiden for å minske mor-barn dødeligheten og hindre sykdom via
vaksinasjonsprogram. Vi utvider også vårt bilaterale forskningssamarbeid med
fokusområder som medisinsk forskning, bioteknologi, geotekniske utfordringer, hav,
energi, klima og miljø for å nevne sentrale felt. Det legges også opp til større utveksling av
studenter og forskere mellom norske og indiske universitet og høgskoler.
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3.7 Politikk

Fra UDs oppdaterte informasjon januar 09

Statsform: Republikk. (Union bestående av 28 stater og syv såkalte ”union territories”).
Når etablert: Uavhengighet: 15. august 1947. Grunnlov/forfatning: 26. januar 1950.
Dato for forrige nasjonale valg: April/mai 2004. Dato for neste valg: Senest mai 2009.
Parlamentet: Rajya Sabha (overhus): 245 medlemmer, hvorav 233 velges av
delstatsforsamlingene, 12 utpekes av presidenten, sitter i 5 år, 1/3 skiftes ut hvert 2. år.
Lok Sabha (underhus): 545 medlemmer, 2 utpekes av presidenten, de øvrige velges ved
direkte valg i utgangspunktet hvert 5. år.

Regjeringen: Består av 45 departementer.
Statsoverhode: President Pratibha Patil Juli 2007
Regjeringssjef: Prime Minister Manmohan Singh Mai 2004
(Kongresspartiet)
External Affairs Minister Pranab Mukherjee, Oktober 2006
(Kongresspartiet)

Politiske partier: Oppslutning forrige valg:
Kongresspartiet Leder: Sonia Gandhi 26,2% (145/543 repr.)
BJP Leder: Rajnath Singh 21,5% (138/543 repr.)
CPI (M) Leder: Prakash Karat 43/543 repr.
Samajwadi Party Leder: Mulayam Singh Yadav 36/543 repr.
BSP Leder: Mayawati 19/543 repr.
DMK Leder: Karunanidhi 16/543 repr.
Omlag 40 ulike partier er representert i Parliamentet, hvorav nesten halvparten har kun to
eller en representant.

Innenrikspolitikk:
Regjeringen, United Progressive Alliance (UPA) ledet av Kongresspartiet, består av 13
småpartier. (Indisk politikk har de seneste årene vært sterkt dominert av koalisjonspolitikk,
og de større partiene tvinges til å forme koalisjoner med mindre regionale partier som
dominerer på delstatsnivå). Kongresspartiet har delvis lykkes i å oppnå en balanse mellom
egne politiske mål og målene til de andre partiene i UPA. Regjeringens økonomiske
politikk har lagt grunnlaget for sterk vekst både i økonomien og på børsen. UPA kunne ha
oppnådd mer, men har måttet inngå flere kompromisser hva økonomiske reformer gjelder,
grunnet press fra venstresiden. En hovedutfordring nå er å utvikle økonomien slik at flere
nyter godt av veksten (”inclusive growth”).

Utenrikspolitikk:
Indisk utenrikspolitikk søker i dag hovedsakelig å skape sikkerhet i regionen slik at dette
kan bidra til å styrke Indias utvikling. Dette betyr i praksis å bidra til fred og stabilitet med
og blant nabolandene, utvikle gode relasjoner med alle stormakter, samt å løse landets
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fremtidige utfordringer mht. matsikkerhet, vann, energi og miljø. India ønsker å styrke sine
diplomatiske og økonomiske bånd med spesielt USA, Kina, EU, Japan, Israel, Sør-Afrika
og Latin Amerika. India har nære bånd til den Afrikanske unionen og Det britiske
samveldet. India legger fortsatt stor vekt på å ha et godt forhold til Russland. India deltar
aktivt i FNs fredsbevarende styrker og er blant FNs største bidragsyter av militære tropper.
India arbeider for, og har tydelig uttrykt at de føler seg kvalifisert for, et permanent sete i
FNs sikkerhetsråd.

Sammenstilt informasjon fra offisielle kilder+Wikipedia ved Wilhelm Friis-Baastad
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4 Referat fra delegasjonens møter i New Delhi

4.1 Ministry of Communications & Information Technology

Vårt første møte i Delhi var ved Ministry of Communications & Information Technology,
og vi ble ønsket velkommen av direktør Ashis Sanyal ved avdelingen for
informasjonsteknologi. Etter en kort presentasjonsrunde av alle deltakerne, viste Sanyal oss
en film om E-Governance.

Gjennom filmen fikk vi innblikk i bl.a. landprosjektet Bhoomi i delstaten Karnataka
(Bhoomi betyr land). Opptegnelse av tomter/jordarealer hadde tidligere vært preget av
forsinkelser og korrupsjon. For å få et "land title sertificate" måtte en tidligere bruke mange
dager i byrå-kratiets irrganger. I dag kan en få tilgang til alle tomterelaterte dokumenter i
Karnataka i løpet av 30 minutter, og til en kostnad av 15 rupies (ca. Nkr 2,-).

Et annet prosjekt som ble vist, var e-Sampark prosjektet i byen Chandigarh (hovedstad for
delstatene Haryana og Punjab). Chandigarh blir regnet som den best planlagte byen i
India.Tidligere var samarbeidet mellom de forskjellige statlige kontorene dårlig. I dag er
18 statlige tjenester samlet under ett tak, noe som gir borgerne i byen bedre service.
Visjonen for prosjektet er å skape et kunnskapsbasert samfunn gjennom utstrakt bruk av
informasjonsteknologi for effektiv samhandling mellom offentlig administrasjon og
borgerne. Sampark-prosjektet er et initiativ fra avdelingen for informasjonsteknologi (DIT)
for å utvikle, integrere og vedlikeholde "one-stop-shop" web-portaler for 22 G2C
(government to consumer) og 5 B2C (business to consumer) via 10 e-Sampark-sentraler.
http://www.hindu.com/2007/01/05/stories/2007010519550300.htm

Filmen ga også innblikk i Agrisnet-prosjektet (Agriculture Resources Information System
Network) som blir styrt av delstaten Kerala. Agrisnet gir bøndene mulighet til å samle
informasjon relatert til gårdsdrift via utplasserte "IKT-kiosker".
http://www.edugrid.ac.in/download/kerala-agris-ppl-72k5.pdf

Drømmen er at den nasjonale e-government planen vil åpne dørene for framtiden: "A
future with no Indian will waste the time in waiting, yes, the national e-government plan
will open the doors to the future. Many mission mode projects will be implemented in
several Ministries. The impact will be widespread and substantional. Years from now we
will look back and each time with a big smile and wonder, how on earth we ever got along
without e-government."

4.1.1 Presentasjon av "National e-Governance Plan & Department of IT
initiatives"

Den nasjonale e-Governance planen (NeGP) er initiert av regjeringen, og skal innføres i
hele landet. Indias definisjon på e-Governance, er å omforme ledelse til effektive,
hensiktsmessige og transparente tjenester til innbyggerne og det private næringslivet via
informasjons- og kommunikasjonsteknologien.

NeGP (http://www.mit.gov.in/download/eu/spsingh.pdf) gir et helhetlig overblikk over de
forskjellige e-Governance initiativene i landet, og samler de til en felles visjon. Dette har
ført til digitalisering av dokumenter i stor skala, og utbygging av et massivt landsdekkende
nettverk som skal nå fjerntliggende landsbyer. Den endelige målsettingen er å føre godt og
merkbart lederskap helt fram til borgernes dørterskler. Ved kun å klikke på "musen", skal
innbyggerne få tilgang til eiendomsinformasjon, erverve fødselsattester og pass, fylle ut
skatteopplysninger og få medisinske synspunkter fra landets beste leger.

http://www.hindu.com/2007/01/05/stories/2007010519550300.htm
http://www.edugrid.ac.in/download/kerala-agris-ppl-72k5.pdf
http://www.mit.gov.in/download/eu/spsingh.pdf
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Fig. 1 Make all Government services accessible to the common man in his locality

Gjennom de siste 10 åra har det vært gjennomført mange e-Governance initiativ i India.
Noen har vært svært vellykkede og er klare for å bli innført i flere stater. Erfaringene fra
både de mislykkede og de vellykkede prosjektene har spilt en viktig rolle i utformingen av
e-Governance strategien for hele landet. Hovederfaringene fra de forskjellige prosjektene
har vist et behov for:

 politisk eierskap på høyt nivå
 dedikerte team med god erfaring med å gjennomføre programmet nedover i

systemet
 kontinuerlig samarbeid mellom offentlig- og privat sektor
 definert arkitektur, standarder og regler for sikkerhet, personvern etc.
 utvikling og support av datasentre, bredbånd og fysiske aksesspunkter for levering

av tjenestene
 oppstart av små piloter som utvikles gradvis
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4.1.2 Mission Mode Projects (MMPs)

NeGP innbefattes av såkalte "Mission Mode Projects (MMPs)" på sentralt-, deltstats- og
distriktsnivå.

NeGP dekker 27 Mission Mode Projects og 8 supportkomponenter. Supportkomponentene
har som mål å få til de rette styringsmekanismene, kjerneinfrastruktur, regler, standarder
og nødvendig rammeverk for innføring av e-Governance. Ansvaret for de 8 support-
komponentene er lagt til Department of Information Technolgy (DIT)
http://www.mit.gov.in/ og Department of Administrative Reforms and Public Grievances
(DAR&PG) http://darpg.nic.in/

Regjeringen godkjente NeGP med sine 27 Mission Mode Projects og 8 support-
komponenter 18. mai 2006. Selv om regjeringen har godkjent visjonen, tilnærmingen,
strategien, hovedkomponentene og rammeverket for NeGP, har de ikke godkjent
finansieringen av alle MMP-ene og komponentene under dem. De eksisterende prosjektene
i MMP kategoriene, blir implementert av diverse sentrale departementer og stater, og vil
bli tilpasset målene i NeGP. Regjeringen har planlagt å bruke $6 milliarder på MMP-ene.

Ashis Sanyal presiserte at det var viktig å utvikle adekvat kunnskap og ekspertise for
detaljerte konsepter og planlegging av MMP-ene. Det var også en utfordring å få
tilstrekkelig finansiering til utviklingsprosjektene. Presisering av viktige mål, milepæler,
identifisering av endelige leveranser, vurdering av gjennomførbarheten er også viktig. En
må være klar over at styring av NeGP er sammensatt av sosiale, økonomiske og politiske
konsekvenser for hver avgjørelse som tas. Toppledelsen må være forandringsagenter og ta
upartiske avgjørelser. Løsninger må designes etter behov, og leverandørene må ikke få
overstyre dette. En må også tilegne seg nødvendig basiskunnskap om hardware, software,
databaser, operativsystemer etc.

http://www.mit.gov.in/
http://darpg.nic.in/
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State Wide Area Network (SWAN) er en av tre hovedpilarer i infrastrukturen for NeGP.
De to andre er Common Service Centre (SCS) og State Data Centre (SDC). Kostnaden for
SWAN prosjektet er estimert til Rs. 3334 Crores, og ble godkjent av regjeringen i mars
2005. Målet er å implementere SWAN-forbindelse i alle statene, i hovedkvarteret i
distriktene og i blokkene med minimum 2 Mbps leid linje.

India har lært av andre land ved å overlate eierskapet til de forskjellige offentlige
sektorene. Det fordeles penger, men mottakerne får ansvaret for å levere tjenestene.
Eierskap er viktig. Ellers utvikles det internet-banker, og mange telesentre er på vei inn i
India. Utbredelsen av mobiltelefoner er sterkt økende, men det er foreløpig ikke utviklet
mobile-tjenester til borgerne.

Det ble stilt spørsmål om India har unik identifikasjon (ID) for innbyggerne. Pga.
utfordringen med ca. 1,17 milliarder innbyggere, har ikke India dette. De har startet i liten
skala med passidentitet. Foreløpig er det 3 % av befolkningen som har pass i India.

Lars van Marion i FAD orienterte i møtet også om den norske IT-politikken, hvor
satsingen på felleskomponenter og standardisering ble vektlagt. Fra indisk side var det
spesielt interesse for den norske bredbåndspolitikken. Per desember 2008 har Norge en
bredbåndsdekning på 99 prosent (selv om det er en langt lavere andel som faktisk benytter
seg av denne muligheten).

Referent: Lena Lohmann
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4.2 Department of Telecommunications Ministry of
Communications and Information Technology

Mandag 9. mars kl 16:00 – 17:00 Sted: Norske Ambassade i New Dehli

Møte med Department of Telecommunications, Ministry of Communications an
Information Technology ble av praktiske årsaker lagt til den Norske ambassaden.
Departementet stilte med Mr. R N Jha, Deputy Director General- International Relations .

Innledningsvis gav Mr. R N Jha, honnør til Norge sin utbygging av telekommunikasjon,
også i tynt befolka områder.

R.N.JHA startet foredraget med og fastslå at telekommunikasjon er en av hovedsupport
servicene hvor det er behov for en rask vekst og modernisering i de ulike sektorene i
økonomien i India. Det har i de senere år blitt spesielt viktig på grunn av veldig store
veksten innen IT og dens markante påvirkning på resten av økonomien. India med sine
store avstander og store befolkning vil ha store fordeler med å ta i bruk IT. Å utnytte denne
fordelen avhenger imidlertid i høyeste grad av en godt utbygd infrastruktur på
telekommunikasjon. India har derfor satsa mye på utbygging av telekommunikasjon.
R.N:JHA forklarte at telekomsektoren i India er blant de raskt voksende telekomsektorene
i verden med en gjennomsnittlig vekst på vel 10 millioner internettabonnent pr. måned. I
dag er det over 400 millioner abonnement i India.

Det samme gjelder mobiltelefonabonnement med en økning på 15 millioner
mobilabonnement pr. måned. India har det nest største mobilnettverket etter Kina med over
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362 millioner abonnement. Målet er 500 i 2010 og 600 i 2012, men slik som det ser ut nå
blir målet på 500 millioner nådd i 2009. Videre kom han inn på priser og prissetting. India
har de laveste mobil prisene i verden.. Se grafen.

Dekningsgraden i dag var også et tema. Som vi ser av grafen under det god dekningsgrad i
tettbebygde strøk, mens det i tynt befolket (landsbygda) er den svært liten. Mye av dette
skyldes at det ikke er utbygd elektrisitet i disse områdene.
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De siste politiske initiativene kan oppsummerest i foilen nedenfor:

Som avslutning på møte gikk Lars van Marion gjennom gjeldende norsk IT politikk.

For mer informasjon om Department of Telecommunications, Ministry of Communications
and Information Technology, se www.dot.gov.in/

Referent Bjørn N. Sørensen

4.3 NASSCOM – interesseorganisasjon for IT-industrien

National Association of Software and Services Companies (NASSCOM)[[1]] er en non-
profit interesseorganisasjon for indisk IT-industri og annen industri som er tungt avhengig
av informasjonsteknologi. SDFs delegasjon møtte Ameet Nivsarkarm, visepresident i
organisasjonen, i hovedkvarteret i New Delhi.

Nasscom har mer enn 1200 medlemsvirksomheter, hvor medlemmene sysselsetter 2.24
millioner ansatte og står for 95 prosent av IT-industriens omsetning i India.

4.3.1 Aktiviteter

Organisasjonen framstår som en sterk tilhenger av fri konkurranse og globalisering, og
mye av aktiviteten dreide seg om å understøtte indisk programvareindustri sine
eksportaktiviteter. Etablering av en ny WTO-avtale sto høyt på ønskelisten. Dette innebar
både innsats på politisk og praktisk plan. Flere komiteer i det indiske parlamentet benytter
seg av Nasscom som faglige rådgivere, og en fikk inntrykk av at organisasjonen hadde stor
gjennomslagskraft i politiske kretser. Videre arrangerer Nasscom kompetansetiltak rettet
mot programvareindustrien, med den hensikt å styrke deres globale konkurranseevne.

Et sentralt tilbud som Nasscom tilbyr sine medlemmer er et Nasjonalt kompetanseregister
(National Skills Registry (NSR)). Registeret inneholder kontrollerte opplysninger

http://www.dot.gov.in/
http://www.nasscom.in/
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utdanning, yrkeserfaring og andre kvalifikasjoner om ansatte i bransjen – og vedlikeholdes
av en tredjepart. Bakgrunnen for tiltaket er det enorme tilfanget av arbeidskraft i IT-
sektoren, og den høye turn-overen (tidvis så høy som 40 prosent årlig). Dette gjør en sårbar
for misbruk av identitet og annen juks med CVer. Det er kun den ansatte selv som kan gi
andre tilgang til å slå opp ens kvalifikasjoner i basen, men i praksis er nok dette en
betingelse for å kunne få arbeid.

Nasscom jobber også konkret med å utvide markedsgrunnlaget for indisk IT-industri. Blant
annet ble det høsten 2008 i samarbeid med IKT-Norge sendt en delegasjon fra Nasscom og
utvalgte medlemsbedrifter til Oslo for å promotere samarbeid mellom norsk og indisk
programvareindustri. Oppmøte og tilbakemelding på disse arrangementene var imidlertid
ikke all verdens, noe som nok ble opplevd som skuffende for Nasscom. Imidlertid var ikke
Norge gitt opp, og en så for seg også ved en senere anledning å ta et initiativ ovenfor norsk
IT-næring.

4.3.2 Samarbeid med myndigheter

Mye arbeid var lagt ned i myndighetskontakt, spesielt for å fjerne handelshindringer og
restriksjoner knyttet til inn- og utreise av arbeidskraft. Men Nasscom legger også ned mye
ressurser i mer praktisk hjelp til myndighetene, med den hensikt å få mer effektiv
utnyttelse av informasjonsteknologi. Blant annet sto de bak et program hvor politistyrker
ble utdannet i bruk av IKT til etterforskning av kriminalitet. I tillegg står Nasscom bak et
opplegg for å utdanne politi i bekjempelse av cyberkriminalitet.

I senere møter delegasjonen hadde med indiske programvareindustri ble Nasscom gjentatte
ganger trukket fram som deres representant hva gjaldt politikkutforming, og det var tydelig
at organisasjonen nøt stor tillit blant sine medlemmer.

I møtet ble det orientert om arbeidsforhold i den indiske programvareindustrien. Nivsarkar
mente IT-bransjen framsto som relativt vestlig i hvordan man forholdt seg til sine ansatte,
selv om det ble understreket at dette fremdeles var India – og at det ga lite mening å
sammenligne direkte. Blant annet ble det trukket frem at kvinner de fleste steder nå ble
innvilget rundt tre måneders betalt fødselspermisjon.

Referent Lars van Marion
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4.4 NIPI - Norway India Partnership Initiative

Bernadette Kumar og
Tomas Nordheim Alme

Tomas Nordheim Alme ga oss en svært god og
informativ presentasjon av NIPI sitt engasjement. Tomas
er barnelege og jobber nå som nestleder i NIPI
sekretariatet.

NIPI har som formål å bidra til å redusere barne- og
mødredødeligheten i rural India.

NIPI jobber med å gjennomføre implementeringen av
barnehelsestrategien som ligger under det Indiske
initiativet ”National Rural Health Mission” (NRHM).

Tiltaket ble initiert av statsminister Stoltenberg under sin
reise i India i desember 2005. Tiltaket er et ledd i
regjeringens satsning på å imøtekomme FNs
Tusenårsmål innen barnedødelighet og
svangerskapsrelatert dødelighet.

Prosjektet går fra 2007 til 2012, med mulighet for
forlengelse. Prosjektet har en økonomisk ramme på 500
millioner kroner. Midlene kanaliseres gjennom 3 FN-
kanaler – UNOPS (NIPI sekretariatet), Unicef og WHO.

Prosjektet har valgt ut delstatene Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajastan, Orissa og
Bihar. Disse staten har en samlet befolkning på ca. 450 mill. I disse delstatene er
barnedødeligheten på rundt 60 %. Det er dermed i disse delstatene utfordringene og
behovene er størst.
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NIPI gjennomfører opplæring og tilrettelegging for kvinnelige helsearbeidere på
landsbynivå.
Gjennom NIPI kan man i blokkene (kommunene) og landsbyene teste ut prosjekt som man
ellers ikke ville fått midler til å gjennomføre. NIPI hjelper til med ledelsestrukturer og
operasjonell forskning.

I samarbeid med NRHM jobber NIPI innenfor delstatsprosjeket med etablering og
oppfølging av Accredited Social Health Activist (ASHA). ASHA er en rekke frivillige
arbeidere som har til oppgave å hjelpe og støtte mødrene før og etter fødselen.

En ASHA er som regel en kvinne fra den landsbyen hun har ansvar for. Hun er et
bindeledd mellom samfunnet og det offentlige helsevesenet. Kvinner og barn finne det ofte
vanskelig å få tilgang til helsetjenester. ASHA er i mange landsbyer det eneste
helsetilbudet for befolkningen.

For å bli en ASHA kreves minimun 8 års skolegang. Hun kan dermed lese, skrive og
kommunisere med mødrene og helsepersonell. Hun får betalt for hvert oppdrag, dvs besøk
hos gravide kvinner, henvisning til fødestue/sykehus og oppfølging av mor og familie etter
fødselen. Hun har en sjekkliste hun arbeider etter.

ASHA gir informasjon til lokalsamfunnet om ernæring, grunnleggende sanitærforhold og
hygiene, informasjon om eksisterende helsetjenester som fødestuer og lokalsykehus,
amming, svangerskapsomsorg og vaksinering. Hun rapporterer også inn statistikkdata og
har henvisningsrett til sykehus. Mange barn er født med lav fødselssvekt og trenger derfor
oppfølging de første ukene etter fødselen. ASHA har et rullerende fond hun kan benytte for
frakting av syke spebarn til sykehus.

ASHAs rolle er å motivere mor til bl.a. å føde på sykehus og få barnet vaksinert. Hun
utfører f. eks. ikke vaksinasjon, men hennes oppgave er å motivere mor til å oppsøke den
ambulerende helsetjenesten når den er på besøk i landsbyen. En annen viktig oppgave er å
motivere familien til å registrere barnet, slik at det får fødselsattest.

NIPI gir ASHA ekstra kursing i nyfødtomsorg i tillegg til den kursingen hun får hos
delstaten.

En kvinne som føder på en fødestue eller
sykehus får 1400 Rupi (ca 210 kroner).
Det har vært en markant økning i antall
fødsler på distriktssykehus og fødestuer.
En direkte årsak til dette er ASHA sitt
arbeid og at kvinnene får incentivmidler
for å føde på sykehus. Ca. 60 % av alle
fødsler skjer nå på fødestuer/sykehus.

Den offentlige helsevesenet har mange og
store utfordringer. I mange landsbyer
finnes verken lokaler til et helsesenter
eller oppsøkende helsearbeidere. Det er
mangel både på faglært arbeidskraft,
ledelse og kvalitet.

Den plutselige tilstrømningen av fødende til offentlig helseinstitusjoner på grunn av ASHA
sitt arbeid, skapte en ny utfordring. Siden ASHAen ikke kunne bli igjen på fødestuen, men
måtte tilbake til landsbyen for å ivareta behovene til andre fødende, oppstod behovet for en
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ressursperson som kunne bistå fra det tidspunkt gravid kvinne kommer inn til hun forlater
fødestuen med det nyfødte barnet.

Yahsoda (en legendarisk fostermor i indisk mytologi) er som ASHA en frivillig arbeider
som får betalt for hvert oppdrag eller oppgave hun utfører. Opplæring av ”Yashoda” er et
tiltak innen NIPI. Yashoda jobber på sykehuset og skal gi støtte og lære opp nybakte
mødre i amming og barnomsorg. Yashoda er å se på som ASHA sin søster.

Yashoda er også mor sin ”advokat” og skal blant annet sikre at ingen stjeler pengene
moren har fått for å føde på fødestuen. Delstaten er svært tilfreds med Yashoda-ordningen
og ønsker å overta denne fra 2010.

4.4.1 Helse og IKT.

Utbredelsen av mobiltelefoner i rurale områder kan gjøre ASHA'en sine oppgaver
vesentlig lettere. Man kan på sikt tenke seg at alle ASHA har en mobiltelefon. De kan da
ringe til hverandre og til Yashoda, sende inn rapporter på utførte oppdrag, og få betalt for
utførte oppdrag via telefon.

EpiHandy er et prosjekt startet ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i
Bergen. Prosjektet arbeider med utvikling og anvendelse av mobil teknologi for støtte til
helsearbeid og helsearbeidere i lavinntektsland. Prosjektet er støttet av Norges
forskningsråd. For mer informasjon om EpiHandy se
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=38752 og www.epihandy.org.

Tomas vurderer å ta i bruk EpiHandy. http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=38752

Referat: Olav Skarsbø og Hilde Majala

4.5 Møte Ergo-group - ion

4.5.1 ErgoGroup’s Offshorings Tjenester

Møte 10.3 i New Delhi.

ErgoGroup jobber kontinuerlig for å kunne levere høy kompetanse og kvalitetstjenester på
en mest mulig kostnadseffektiv måte for sine kunder. ErgoGroup har derfor etablert
offshoretjenester som en integrert del av sitt tjenestetilbud. Med ErgoGroups kompetanse
på det norske markedet, kombinert med IONs offshoresenter i Chandigarh, leverer de
meget gode tjenester fra India.

ION ble etablert i 2004 med hovedkontor i Chandigarh i India og et datterselskap
i Norge. De har spesialisert seg på å bistå norske og svenske selskaper som ønsker å utføre
IKT-tjenester i India. ION er et indisk-norsk selskap hvor ErgoGroup er medeier. Det
viktige for ErgoGroup å kunne tilby deres kunder en solid og trygg partner innen offshore.
Ved å være eier i ION sikrer ErgoGroup kvalitet og effektivitet gjennom metodikk og
prosess.

ION leverer i dag 2 tjenestemodeller:
 Konsulent er det som oftest forbindes offshore ourtsourcing tjenester. ION tilbyr i

samarbeid med ErgoGroup tjenester innen ERP, utvikling, drift, forvaltning, test og
support.

 Offshore Office er modell som muliggjør nordiske selskaper å etablere et eget offshore
kontor med dedikerte ressurser. I modellen vil ION administrere rekruttering, personal,
lokaler, teknisk infrastruktur og innkjøp. Kunden har ansvar for tildeling og oppfølging

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=38752
http://www.epihandy.org/
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=38752
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av arbeidsoppgavene på samme måte som de gjør ovenfor sine nordiske ansatte. Slik
får kunden raskt opp et offshore kontor med støtte av en lokal erfaren ledelse. Dette gir
en løsning med sterk eierskap hos kunden til lav kost

4.5.2 Leveransemodeller

For å få til en suksessfull offshoreleveranse er det viktig å velge riktig
leveransemodell. Valg av modell vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Global tjenesteleveransemodell
I denne modellen jobber norske konsulenter onsite med kunden og koordinerer
mot et offshoreteam som utfører størstedelen av leveransen.

Onsite/Offshore modell
En eller flere av offshoreressursene kommer til Norge og jobber på prosjektet
sammen med kunden i en kortere periode, og reiser deretter tilbake for å fullføre
prosjektet med teamet i India. Dette vil sikre god forståelse og kommunikasjon
mellom kunden og offshoreteamet.

Ren offshoremodell
Her utføres hele prosjekt fra india. Dette krever veldefinerte og dokumenterte
oppgaver. Det øker også kravet til aktiv kommunikasjon under utførelsen av
prosjektet.

4.5.3 ION Methodology

ION Methodology is a model for quality assuring successful offshoring of IT services. It is
a generic model based on standard project models for IT implementation of software into a
company, but refined into the uniqueness of offshoring. ION has a long experience with
different type of offshoring and has used our best practice experience into making this
model.
It includes both offshoring of services, as well as traditional software development.
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Figur 1.1 ION Methodology

The model is configurable, and best practice will be very dependent upon each customer
need and demand. Ex. is it an R&D company with need of keeping skills in house, or is a
pure project organization who shops each time a project is initialized.
http://www.ionsoftnet.com

Referat Harald Jørgensen og Jhonny Sharma.

4.5.4 Møte med unge norsk-indiske nyetablerte i India

Jhonny Sharma er direktør i Offshore Divisjonen i Ergo Group. Hans hovedansvarsområde
er utvikling av virksomheten i Chandigahr i India og utviklingen av tjenestene mot Norge.
Sharma er i tredveårene, har vokst opp i Norge og har svært gode forutsetninger for å lede
Ergos virksomheter i India. Vi møtte også hans venn Atul Midha, også oppvokst i Norge,
som har etablert egen avdeling for Giorgio Armani produkter i New Delhi etter at han
tidligere har arbeidet 10 år i Armani-selskapets kontor i New York. Delegasjonen hadde
stor glede av å høre om hvordan disse unge bedriftslederne vurderte arbeidsmiljøforhold,
likestillingsspørsmål, kulturforskjeller og lønnsvilkår i sine selskaper sett opp mot norske
forhold og tradisjoner. At de lykkes så godt med etableringen skyldes utvilsomt deres
familiebakgrunn og forståelse for indisk språk og kultur. De imponerte oss stort.

http://www.ionsoftnet.com/
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5 Møter i Hyderabad i delstaten Andra Pradesh

Vårt første møte i Hyderabad var i delstadsadministrasjonen for Andra Pradesh. Andra
Pradesh er kjent for å ligge i front når det gjelder e-forvaltningsløsninger i India. Deres
løsning ”e-seva” ble trukket fram som et eksempel på fremtidsrettet e-forvaltning i en
spesialrapport i The Economist 14. februar 2008. E-seva er både et nettsted og en rekke
sentre for de som ikke har tilgang til datamaskin, hvor de også kan få veiledning og hjelp.
Med e-seva kan den enkelte betale regninger og få tilgang til både offentlige og private
skjemaer og tjenester.’

Spørsmålet vi ønsket å få svar på var hvordan Andra Pradesh har greid å komme helt i
verdensfronten når det gjelder e-forvaltningsløsninger? K. Praveen Kumar, leder av
APInvest, ga delegasjonen en presentasjon av delstaten og utviklingsmulighetene i denne
og ga med det noen svar på spørsmålet.

5.1 Om Andra Pradesh og APInvest

APInvest er et offentlig eid selskap som skal fungere som et knutepunkt for å fremme
Andra Pradesh som den beste delstaten i India for næringsliv og med det tiltrekke
investorer. Selskapet fungerer som første kontaktpunkt for potensielle investorer.

Andra Pradesh er en av 28 delstater i India. Med sine 82,2 millioner innbyggere er det den
femte mest befolkningsrike og den fjerde største økonomien av delstatene. Delstaten har
hatt en høyere økonomisk vekst enn gjennomsnittlig i India, spesielt innenfor
landbrukssektoren. Delstaten er delt i 23 distrikter som igjen er delt i til sammen 1126
mindre forvaltningsenheter kalt mandaler.

5.1.1 Andra Pradeshs fortrinn

K. Praveen Kumar drar oss gjennom hvilke fordeler Andra Pradesh byr på for
næringsdrivende med en presentasjon som på hver side bærer slagordet “We are Future
Ready”.

Ved siden av å ha en sentral beliggenhet, en av de raskest voksende økonomiene i landet er
hovedstaden Hyderabad kåret til å være Indias mest næringslivsvennlige by av
Verdensbanken og er rangert som en av de topp syv destinasjonene for outsourcing av it og
it-relaterte tjenester. At de har lykkes med å gjøre IT til en sentral industri i delstaten vises
ved at de bidrar til 15% av indisk IT-eksport, og programvare utgjør over halvparten av
delstatens eksport. At også innbyggerne er på vei inn i IT-verdenen vises ved at det
opprettes 1,5 millioner nye mobiltelefonabonnementer i delstaten i måneden.

Faktorer som har bidratt til dette er at delstaten er rik på industri og har en god tilgang på
høyt utdannet arbeidskraft og kraftverk. Tilgangen på kraft gjør det mulig å gi bønder fire
timer gratis elektrisitet om dagen. Det er planlagt utbygging av flere kraftverk de neste
årene.

For å stimulere til næringsliv er det opprettet en rekke Special Economic Zones (SEZ) som
tilbyr bedre betingelser for næringslivet som f eks lavere skatt. Det er 99 slike SEZ-er i
delstaten, og 51 av dem er knyttet til IT og It-relaterte tjenester. En av de ledende SEZ-ene
er ”FAB City” som er et fem kvadratkilometer stort område med halvlederindustri.

Infrastruktur er sentralt om man skal tiltrekke seg næringsliv. Det er planlagt syv nye
flyplasser i området, ved siden av at Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad er
relativt nyetablert og med høy kapasitet. Bygging av nye motorveier og nye buss og



38

toglinjer er planlagt. Det bygges egne såkalte IT clusters for IT-bedrifter hvor ansatte har
bolig og fritidsaktiviteter i gangavstand fra kontorene. Mange av kontorbyggene i disse
områdene har blitt kjente landemerker.

Cyber Gateway, HITEC City, Hyderabad

5.1.2 Forskning og utdanning

Over 350 000 studenter uteksamineres på bachelornivå i året i Andra Pradesh. Av disse er
mer enn halvparten ingeniører fra delstatens 535 ingeniørhøyskoler (engineering colleges.)
Dette ved siden av hundrevis av institusjoner som utdanner videre til MBA, MTech, MEng
og MCA (Master of Computer Applications). Delstatene har 27 universiteter og flere
såkalte Institutes of Excellence er lokalisert eller har campuser i område, blant annet Indian
School of Business. Dette gir god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft i området.

For å sikre at utdanningen gir industrirelatert kompetanse, er det opprettet
samarbeidssentre kalt Jawahar Knowledge Centres mellom flere av høyskolene og store
IT-firmaer som Oracle, Microsoft, Infosys og BEA m fl. Dette er etter initiativ av Andra
Pradeshs delstatsadministrasjon og bidrar til at mer enn 90 000 studenter som en del av
utdannelsen, får en mentor fra firmaene og med det også opplæring i firmaets teknologi.
Dette er både gunstig for utdanningsinstitusjonen som med det sikrer at utdanningen gir
ferdigheter som er etterspurt i markedet, og for de deltagende firmaene da kompetanse i
deres teknologi kan skape en preferanse for deres produkter.

Et annet program kalles 21st Century Gurukulam (21GC) og har som mål å gi begavede
unge mennesker i landsbygda muligheter til å ta IT utdannelse på universitetsnivå. Det er
opprettet 7 sentre og målet er å ha ett i hvert distrikt. Aktuelle kandidater blir tilbudt et
gratis ettårig tverrfaglig IT-utdannelse ved de deltagende universitetene som administrerer
ordningen.

Andre tiltak for å gi utdannelse til økonomiske- og sosialt underprivilegert mennesker fra
landsbygden er opprettelsen av såkalte Rural Retail Academies for å gi unge mennesker
arbeidsrelatert opplæring. Tiltaket er støttet av Verdensbanken og er et samarbeid mellom
forvaltningen og private aktører.
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Alt i alt er det 40-50% analfabetisme i delstaten og 10-20% har høyere utdanning.

5.1.3 ”eGovernance for good governance”

Det er ikke bare for næringslivet Andra Pradesh har satset på IT-løsninger. Sures Chanda
er sekretær for IT i Andra Pradesh, og del av Indian Administrative Service (IAS) som er
betegnelsen for det høyere embetsverket i Indisk forvaltning. Fremdeles full av maling
etter Holi-festivalen dagen før, orienterer han delegasjonen om e-forvaltningssatsingene i
delstaten.

Målsetningen med å satse på e-forvaltning er, kan Sures Chanda fortelle, å sikre tillit
gjennom god forvaltning. Visjonen er ikke ulik den vi har i Norge. Forvaltningen skal være
effektiv og enkel, og arbeidsprosesser i forvaltningen skal forbedres med teknologi og nye
tjenester skal utvikles med borgere i sentrum. Borgere skal kunne trenge minst mulig
assistanse fra forvaltningen, og skal ikke måtte henvende seg unødvendig. Åpenhet og
tilgjengeliggjøring av informasjon er sentralt.

Visjonen synliggjøres ved hjelp av fire steg som er sammenlignbare med trinnene i
tjenestetrappen i St.mld.nr. 17 (2006-2007): Information, Interaction, Transaction,
Integration. Først legges det vekt på deling av informasjon, så interaksjon mellom borger
og forvaltning, så muliggjør man transaksjoner med forvaltningsorganer og det siste steget
er integrering av tjenester på tvers av forvaltningsorganer. Nøkkelen til suksess beskrives
som ”Think big, start small, scale fast!”

Infrastruktur, felles IT-arkitektur, digitale signaturer og sikkerhetsløsninger står sentralt i
arbeidet med e-forvaltning i Andra Pradesh som i Norge. Hovedtanken er at borgere ikke
lenger skal forholde seg direkte til forvaltningen som så benytter informasjonssystemer,
men borgeren skal interagere direkte med informasjonssystemene.

Tradisjonell modell og ny modell for borgeres interaksjon med forvaltningen
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St.mld.nr. 17 (2006 – 2007) og hovedtrekkene i den norske IT-politikken ble presentert for
vertskapet vårt. Det bidro til interessant diskusjon rundt alle likhetstrekkene i våre visjoner
og målsetninger. Likeså interessant var det der vi har forskjellige innfallsvinkler. AP invest
uttrykte stor interesse av videre kontakt og samarbeid med Norge om eGovernance.

En del av strategien i Andra Pradesh er å bygge på såkalte public-private partnerships
(PPP), dvs samarbeid mellom det offentlige og private aktører for utvikling av e-
forvaltningsløsningen. Forvaltningens oppgave er å tegne det store bildet og være
katalysator for utviklingen. I prinsippet kan hvilken som helst tredjepart utvikle e-
forvaltnignsløsninger, og det blir sett på som positivt ved at kvaliteten på tjenestene blir
konkurranseutsatt, og borgere da kan velge hvilke tjenesteleverandør de skal benytte.

5.1.4 Elektroniske forvaltningstjenester i Andra Pradesh

Det er mer enn 20 000 landsbyer i Andra Pradesh, og bredbånd er relativt lite utbredt i
India, spesielt utenfor de store byene. Derfor er e-forvaltningen avhengig av å
tilgjengeliggjøre datamaskiner i landsbyer. I løpet av 2009 er målet å ha bygget opp sentre
i 5000 landsbyer hvor innbyggere kan få tilgang til datamaskiner, Internett og med det e-
forvaltningstjenester.

eSeva er en av de mest sentrale og kjente e-forvaltningsprosjektet. Det ble startet i 1999
under navnet TWINS. E-seva og er nå navnet på en rekke sentre og nettjenester i området i
og rundt Hyderabad hvor publikum kan få tilgang til en lang rekke elektroniske tjenester,
både fra forvaltningen og private aktører. Med løsningen kan man betale regninger, søke
om fødselssertifikater og pass, betale skatt med mer. I sentrene, som er åpne både
hverdager og halve dagen helligdager, treffer man saksbehandlere og man kan få utført
tjenester uavhengig av hvilken del av forvaltningen disse hører inn under. Over 100 000
borgere benytter seg av e-seva hver dag.

Ved siden av e-seva har man i Andra Pradesh utviklet løsninger som CARD som muliggjør
registrering av eiendomsinformasjon på mindre enn en time, og e-Procurement som
fungerer som en anskaffelsesløsning tilsvarende DOFFIN i Norge. E-Procurement fikk
FNs pris for ”Improving Transparency, Accountability, and Responsiveness in the Public
Service” i 2007. Det er også satset på elektroniske arbeids- og dokumentflytsystemer
internt i forvaltningen med målsetning om et papirløst kontor. Selv om vi utvilsomt har
mye å lære om e-forvaltning av Andra Pradesh, kunne allikevel nysgjerrige
delegasjonsdeltagere konstantere at kontorene i delstatsadministrasjonen var preget av
bunker med papirer – som vi jo også er vant med i Norge.

5.2 Indian School of Busniess

I utkanten av Hyderabad ligger ISB, the Indian School of Business. Vi hadde en interessant
ettermiddag der, hvor vi møtte Ravi Bapna, Executive Director Reema Gupta, Associate
Director Sophie, svensk stipendidat

Vi fikk en overordnet presentasjon av ISB, videre et forskningsprogram knyttet til Helse,
og en rundtur på campus.
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Indian School of Business

ISB er en uavhengig utdannelsesinstitusjon uten offentlig finansiering, med flere ulike
program; etterutdanning, lederkurs og bistand til kommende entreprenører. Videre har de
ansvar for eller er sentrale deltakere på mange konferanser hvert år. I 2008 kom ISB på
tjuendeplass på The Financial Times liste over verdens beste "business schools" og i 2009
kom den på 15 plass. Deres visjon er: ”To be an internationally top-ranked, research-
driven, independent management institution that grooms future leaders for India and the
world” ISB samarbeider tett bl.a med Wharton School, Kellogg School of Management og
London Business School.

De tilbyr ett-årig etterutdannelsesprogram på masternivå. Det tilbys kurs innen Forsvar,
Arkitektur, mote, IT, media, varehandel, finans og helse. For å bli tatt opp på studiene må
man ha tilsvarende bachelor-grad, og minst to års arbeidserfaring. Det er et trangt nåløye
for å få tilbud om plass da rundt 4000 søker på 441 studieplasser. Sist år var
gjennomsnittlig GMAT score 725. Søkere som tilfredsstiller de formelle kravene må i
tillegg gjennom personlige intervjuer.

For nåværende/kommende ledere arrangeres det kurs innen ”Leadership in Executive
Education”. Dette er et tilbud i sterk vekst, i 2007 gjennomførte 2350 kurset, mens antall
deltakere steg til over 7000 i 2008. ISB er med dette den største tilbyder av lederkurs i
India, og en av de største i Asia.

ISB har stort fokus på entreprenørskap, og gjennomfører ulike type programmer. Et av
disse er et program for personer med en forretningsidé slik at de kan starte egen
virksomhet. Gjennom dette to-årige programmet får de bl a bistand til å utvikle
forretningsplan og finansiering. Et annet program er et 4 måneders tilbud for å utvikle en
forretningsidé for de som har lyst til å starte selv, men ikke har noen klar ide. ISB har også
under etablering et tredje tilbud hvor små bedrifter som ønsker vekst og utvikling, kan få
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profesjonell bistand fra tre – fem håndplukkede studenter i en periode for å drive
virksomhetsutvikling.

ISB fokuserer også på anvendt forskning og etter kaffepausen fikk vi en presentasjon av et
forskningsprojekt. Sophie, en svensk sykepleier tilknyttet ISB, på Centre for emerging
market fortalte om hvordan det er å starte opp forskningsprosjekt. Sophie leder et prosjekt
knyttet til hvordan man skal få bedre medisinsk tilbud til mennesker som bor på
landsbygda, i områder der det er få eller ingen leger, og hvor kommunikasjonsløsninger er
lite utbygd. Telemedisin har vært i gang i 5-6 år, og det brukes stadig mer, men må utvikles
videre. Det jobbes på mange andre fronter, som med elektronisk pasientjournal, som blir
den største basen av sitt slag i verden og biometrisk identifisering. Fokuset på
forskningsprosjektet er også å se om man kan omsette best-practice fra andre bransjer til
helse, og motsatt vei. Siden prosjektet er i oppstart er det foreløpig mye arbeid knyttet med
å få til partnerskap og finansiering.

Referat Unni Bjørnstad og Helge R. Furuseth
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6 Møter i Bangalore om global sourcing

6.1 Innledning

Det norske markedet for outsourcing la kraftig på seg i 2008.
”Markedet økte med 15,7 prosent i fjor, til 12 milliarder kroner. I 2006 var tallet 10,4
milliarder. Outsourcing av infrastruktur er den største kategorien i forhold til kroner, men
har de siste par årene vist en beskjeden vekst. I 2008 skjøt det imidlertid fart.
I 2009 venter vi å se enda større avtaler innen outsourcing av infrastruktur”,
sier IDC-analytiker Staffan Söderman.
http://www.idg.no/computerworld/article123551.ece

6.1.1 Aktuelle spørsmål:

 Vil internasjonal arbeids- og kompetansedeling initiere nyutvikling?
 Vil offentlige IKT-prosjekter bli billigere og bedre ved delutførelse i utlandet?
 Er Global Sourcing av IKT-oppdrag en trussel mot norske IKT-arbeidsplasser?
 Kan utenlandsk utførelse av deloppgaver knyttet til kritiske offentlige

fellestjenester være en sikkerhetsrisiko, og gi kundesiden utfordringer de ikke kan
håndtere?

 Finnes det allerede gode eksempler og kvalitetssikrede rutiner som andre kan
følge?

 Hvilke IKT-kontrakter er aktuelle for Global Sourcing

India har på tross av den voldsomme utdanningsveksten og forskningsaktiviteten i dag få
toppforskere på for eksempel IKT-området. Årsaken til dette ligger i at kompetansen
kjøpes opp av de store internasjonale og indiske private selskapene som betaler svært godt.

Internasjonale og norske IKT-bedrifter har lenge etablert seg i India på ulike måter og med
ulike perspektiv. Store selskaper som Microsoft, IBM, Accenture, Cap Gemini og andre
etablerer egne enheter i India. Disse håndterer arbeidsintensive oppgaver i labvirksomhet,
yter effektive service- og supporttjenester samt vedlikehold og systemutvikling mot
verdensmarkedet. Internasjonale IT-selskaper bygger ut sine aktiviteter i India, og de
utvikler og innhenter et rikt tilfang av god IKT-kompetanse ved rekruttering i selskapene.
Bedriftsenhetene i India er på verdenstoppen i kvalitet og leveransedyktighet, men har
ennå mer å gå på når det gjelder innovasjon, nyutvikling og forskning.

Andre selskaper som de norske Ergo og EDB kjøper opp eller går i kompaniskap med
indiske IT-selskaper for derigjennom å oppnå økt salg og bedre markedsmulighet i Norge
og India. Disse er ennå i startfasen, men vurderer potensialet som stort. Telenor vil utnytte
indisk kompetanse og arbeidskraft til sine installasjoner og systemer som skal støtte
tjenesteutviklingen i India eller i østblokklandene. En rekke andre internasjonale og norske
selskaper etablerer seg nå i de ulike kraftsentrene i India, veksten vil fortsette lenge, ikke
minst på grunn av det økende hjemmemarkedet, og etter hvert også potensialet mot
nabolandene.

Mange av IKT-tjenestene som utføres av indiske medarbeidere gjøres mot utviklings- og
testmiljøer i India, mens hovedsystemene med databaser og sentral informasjon ofte ligger
sikret i nasjonale systemer hos kundene. Men både internasjonale banker og store selskaper
drifter sine løsninger fullt ut i India, og sikkerhetsrutiner og backupløsninger er så godt
utviklet at risikoen er forsvarlig. Offentlig sektor i USA med ministeriene i spissen står
foran økt profesjonalisering ved bruk av IKT, og vurderer nå India som utviklings- eller
støtteløsning for viktige applikasjoner og tjenester.

http://www.idg.no/computerworld/article123551.ece


44

Behovet for å forbedre service og prosesser i offentlig sektor i alle land er så stort at det vil
være nok arbeid for et økende antall medarbeidere i mange år fremover. Økt bruk av åpne
løsninger samt deling av moduler og tjenester på tvers av etatene, kan gjøre utviklingen og
vedlikeholdet enklere og rimeligere for det offentlige samlet sett, men da må det stilles til
rådighet felles investeringsmidler og motiveringstiltak. Gode samhandlingstiltak på tvers
av sektorer, myndigheter og budsjettsiloer kommer ikke av seg selv verken i India, USA
eller Norge.

Harald Jørgensen og Wilhelm Friis-Baastad

6.2 Møte med EDB Span

Under besøket til EDB SPAN fredag 13. mars, deltok det 7 personer fra delegasjonen;
Harald Jørgensen, Wilhelm Friis-Baastad, Lena Lohmann, Olav Skarsbø, Lars Von
Marion, Unni Lofthus Bjørndal, Bjørn Normann Sørensen og Tor Holmen.

Fra EDB Span møtte:
Pradeep Grama, Founder and
Managing Director
Pramod Grama, Founder and
Ececutive Vice President
(Engineering), Prakash Grama,
Founder and CEO
(leder av virksomheten i USA)
Disse tre er brødre og de som har
stiftet og etablert selskapet SPAN.

I tillegg møtte Tom Scharning,
Senior Vice President, og Laxmi
Akkaraju, Global Sourcing
Manager India, fra EDB i Norge.

Prakash Grama, Founder and CEO Pradeep Grama, Founder and Managing Director
orienterer om "The Development of
the IT Industry in India"

6.2.1 Kort om EDB Business Partner og SPAN

EDB business Partner har om lag 6200 ansatte og hadde i 2008 en omsetning på 7,8
milliarder, et overskudd på 724 millioner og en ordrereserve på 11,9 milliarder.
Hovedtyngden ligger på IT-drift, ca 58%.

EDB business Partner sitt marked er Norden og deres strategi i forhold til global
outsourcing er å levere lokalt, men benytte globale partnere. De har valgt å kjøpe seg inn i
en bedrift, INFOPULSE, i Ukraina som leverer IT-driftstjenester og SPAN Infotech i India
som har sin styrke innenfor utvikling, vedlikehold og forvaltning.

EDB business Partner sin strategi er også å være majoritetseier, derfor eier de 50,5 % av
SPAN. Leveransemodellen mellom EDB Span og EDB i Norden er basert på et
forretningsmessig forhold slik at EDB bestiller tjenester på samme måte som andre kunder.
Span ble valgt ut fra flere kriterier, men de viktigste var:

 Kulturen er ganske lik
 Familiebedrift med lang erfaring
 Lav turnover
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 Høy sertifisering

EDB Span er et selskap med 700 ansatte og hvor 80% av kundene er i USA og resten i
Skandinavia. Ca 60 ansatte jobber med tjenester som er bestilt og leveres av EDB.

Fokusområder nå er gradvis å dra nytte av hverandres styrker, EDB har en stor
kundeportefølje og er sterk på enkelte markeder som f.eks bank og telecom. Span har
teknisk ekspertise og er veldig gode på prosesser og har en høy sertifisering.

6.2.2 Leveransemodell

For å lykkes med offshoring er det en del suksesskriterier som må oppfylles. I tillegg er det
områder som er enklere enn andre, eksempler:

1. Prosjekter med klare spesifikasjoner
2. Vedlikeholdsprosjekter
3. Testprosjekter
4. Migreringsprosjekter

Prosjektene bør i tillegg være av en viss størrelse, minimum 5 fulltidsekvivalenter offshore.
Gode planer og avstemte forventninger til leveransene er også et suksesskriterie. Vær klar
over at overhead er stor. Ikke forvent mer enn 25% lavere kostnad enn et lokalt prosjekt
selv om lønnskostnadene (ca 30% av norske) er svært forskjellige. Styringen av
prosjektene må skje i fellesskap mellom kunde, leverandør lokal og leverandør offshore.

6.2.3 Selve leveranseprosessen er:

 A Structured Delivery Process based on well defined Quality Management System
 Processes Compliant to ISO and CMMI
 Processes Matured over the years
 Fine tuned using Lessons Learnt from Project
 Adapted to Customer Needs
 Strong Focus on Metrics(Data) from Projects
 Continuous Improvement

6.2.4 Typiske steg i prosessen:

 Proposal Phase
– Legal Documents signed – Non Disclosure,
– Master Services Agreement

 Statement of Work (SOW) signed off
– Scope of Engagement
– Service Level Agreement
– Plans, Schedules and Timelines
– Commercial Terms

 Project Initiation
– Team Selection and Formation
– Finalization of Plans and Schedules
– Knowledge Transfer
– Offshore Environment Setup
– Communication plan
– Finalization of Processes and Standards
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 Design & Development
– High Level and Low Level Design
– Coding and Unit Testing
– System Testing
– User Acceptance

 Maintenance and Support
– Ongoing maintenance e.g Enhancements
– Production Support
– Production Monitoring & Operations

En Relationship Manager fra EDB håndterer kommunikasjonen mellom kunden og EDB
Span. Dette er en svært viktig funksjon da prosjektene er avhengige av utvikling i et
samarbeid. Det benyttes mange kommunikasjonsformer, epost, telefon, skype,
videokonferanser, chat og besøk. Prosjektet leverer periodiske rapporter.

Det er streng kvalitetskontroll på det arbeidet som utføres, EDB Span er ISO 9001:2000 og
SEI CMM Level 4 sertifisert.

Referent: Tor Holmen

6.3 Accenture Technology Lab, Bangalore

Fredag 13.03 – kl 09:00 – 13:00

Deltakere fra Accenture India :

Name Title/Role

Harsh Manglik Chairman & Managing Director, India

Ajit Kumar Director Account Group, Resources, Public
Service & Internal

Anand Chikkaballapur Project Manager, PS Project

Vishwa Kiran Director of Labs

Santonu Sarkar Research Senior Manager

Vikrant Kaulgud Research Manager

Deltakere fra Accenture sitt Altinn Utviklingsteam i Bangalore

Name Title/Role

Karthik Dodballapur Delivery Unit Lead , Altinn Project

Alok Khandelwal Avanade India Lead

Ramesh Jonnavithula Avanade Bangalore Location Lead

Vi fikk innledningsvis en kort introduksjon til Accenture i India av Ajit Kuhmar.

6.3.1 Hovedtall fra Accenture i India

Vårt møte fant sted i et av 6 accenture sentre i Bangalore. Senterne ble kalt Bang 1 – Bang
6. Våre møter fant sted i Bang 3 på formiddagen og Bang 6 når vi besøkte Altinn
utviklingsreamet.

Antall ansatte i Bangalore er 20.500, totalt 38.900 i India.
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Accenture har kontorer i 6 Indiske byer, Bangalore ( 20.500), Chennai ( 5.500),
Mumbai(7.000), Hyderabad(3.000) Pune(1.600) og Dehli(1.400).

6.3.2 Hovedtall fra Accenture på verdensbasis:

Antall ansatte: 186.000
Resultater : $23,4 milliarder, herav $9,3 milliarder på outsourcing
Kontorer: 150 i 40 land
Forretningsområder: Consulting, Systemintegrasjon & Teknologi, Outsourcing.
Outsorcingsområdet deles i

 Applikasjons outsourcing
 IT Infrastruktur outsourcing
 Outsourcing av forretningsprosesser

Fra resepsjonen i Accenture kvartal - Bang 3. Bildet viser delegasjonen før møtet. Til venstre:Andreas
Rømming fra Accenture Norge, markedsansvarlig for offentlig sektor . Til Høyre:Karthik Dodballapur,
prosjektleder for Altinn II i India. ”Teppet” i forgrunnen består av fargede riskorn som er lagt på gulvet i et
flott mønster.

6.3.3 Strategisk leveransemodell

Fundamentet i leveransemodellen knyttet til bruk av outsourcing er Accentures Global
Delivery Model.
Leveransene til Norge kan produseres på 3 steder – lokalt( on site ), regionalt ( London,
Riga, Praha, Bratislava) og globalt ( India, Filipinene, Kina )

For at denne type delt leveranse skal kunne gjennomføres i tid og til kvalitet har Accenture
bygget globale løsninger for

 Metodikk
 Verktøy
 Arkitektur
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Denne ”verktøykassen” er basisen for alle Accentures leveranser. Den gjelder world wide
og det gis ingen kompromisser eller rom for avvik når leveransesentra jobber i konkrete
leveranser, slik som for eksempel Altinn leveransen til Norge.

Normalt er fordelingen for en gitt leveranse mellom lokale- og regionale/globale
leveranseandeler i området 50/50, men man har også klienter hvor forholdet er 20/80.

Accenture fremhever fleksibiliteten i modellen. Forholdstallene mellom lokal/ offshore og
kan endres over tid og leveransesentra i ulike land kan fases ut og inn. Forholdstallet
kost/kvalitet vil være styrende for hvilke land/leveransesentra som blir benyttet. Dette er
mulig fordi den strategiske leveransemodellen og ”verktløykassen” er den samme på alle
Accentures lokasjoner i hele verden. Alle ansatte læres opp og drilles i bruk av
modeller/verktøy.

6.3.4 IDC – Indian Development center.

Leveransesentrene I India er bygget fra år 2000 og fram til idag. Antall ansatte er økt fra
3.150 i 2003 til 38.900 i 2009.
Ansettelsene er innenfor følgende forretningsområder :

 Lokale Indiske markedet – 2.000 ansatte
 Leveransesentra med fokus

- teknologi – 26.000 ansatte
- forretningsprosesser - 11.000 ansatte
- offshore konsulenter 500 ansatte

Over disse årene har de hatt organisk vekst, kun ansettelser. På det meste har de hatt en
ansettelsestakt på 1000 pr mnd. I 2009 er offshore markedet modent. Det er vanskelig å
trekke til seg de beste hodene i India.

Accenture ser også at i framtiden vil det bli mer vanlig med overtakelser for nye, store
etableringer i India. ( Vi har jo også sett eksempler på det både fra Ergo og EDB sine
etableringer i India ).

Det er stor konkurranse om arbeidskraften. Turnover raten er i snitt 13,5% ( før
finanskrisen ) – p.t. har Accenture 10,5%.

Utviklingen i indiske leveransesentra fra år 2000 har vært ” en strategisk reise” fra
lavkost utvikling til mer vektlegging av større forutsigbarhet i leveranseapparat til dagens
leveransesentra som har fokus på ”industrialisert” leveransemodell, bedret produktivitet,
center of excellence, konsistente leveransemodeller og felles ”verktøykasse”.
Strategien er å fortsette reisen fra lavkost fokus til å gjøre IDC til å bli en av IT
teknologilederne i verdensmålestokk.

De fortalte at India skal bli teknologi senter ( world wide ) for Accenture i fremtiden. Og
vårt inntrykk er at de er på god vei dit allerede. De har kompetanse på- og leveranser i alle
viktig ITteknologier.

6.3.5 Kunder innen offentlig forvaltning i Europa som bruker IDC

 Finland
 Sweden
 UK
 Norge – Posten

Spesielt for nordiske engasjement:
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Accenture foreslo en modell for nordiske engasjement: Delt leveransemodell – en til
mange leveransemodell ( Eks Altinn )
Kunden kan etablere et cluster for å sette ut offshore arbeid. Det er Mer effektivt og gir
Bedre økonomi.

Som leverandør opplever de ofte motstand ift outsourcing på utførende ledd i
organisasjoner. Ledelsen er mer åpen for slike engasjement.

6.3.6 Altinnmodellen – Sikker prosess

Accenture orienterte spesielt om Sikkerhetsløsningene og konfidensialitetsspørsmål.
”Best standards for security” er helt nødvendig.
De arbeider lokalt på kopier av data og har ikke tilgang til ”live data.”
Under test har de 2 nivåer av testing

 system test ( scrabbed data – anonymiserte )
 acc test ( Hos kunden – reelle testdata, live dersom kunden har anledning til det )

6.3.7 Acc technology LAB.

Accenture presenterte ideer og arbeide i sine Technology Labs. De har identifisert 5
laboratorier hvor kunder inviteres til å delta og dele resultater. Se
http:/www.accenture.com/accenturetechlabs

6.3.8 Technology vision - Everything elastic

Vi fikk en kort gjennomgang av Accentures teknologivisjon 2009 - “Everything Elastic”
som presenterer 4 hovedtrender og 3 rammevilkår i sitt dokument.

6.3.9 De 4 trendene er

 Internet IT – økende bruk av globale løsninger på internet.
 Data & beslutninger – eksploderende volumer, fokus på intelligent søk og

beslutningsgrunnlag
 “m” er den nye “e”. Fra e-tjenester til mobil tjenester. Alt kan gjøres fra mobilen.
 4C’s smelter sammen.

Communication, Collaboration,Communities and Content

6.3.10 Rammebetingelser som vil påvirke utviklingen:

 Sikkerhet
 Grønn IT
 Millenials – ny generasjon arbeidstakere vil stille nye krav til arbeisplass og

arbeidsgiver.

25.03.03/arne thorstensen

6.3.11 Accenture, Bang 6, Bangalore

Fredag 13.03 Kl 14:00 – 17:00

6.3.12 Innledning

Brønnøysundregistrene, som forvalter Altinn, har på Statens vegne inngått avtale med
Basefarm om drift, og med Accenture om applikasjonsforvaltning og videreutvikling av
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Altinn. Prosjektet, som går under betegnelsen Altinn II, har en kostnadsramme på ca 700
millioner kroner.

Ny drift under Basefarm ble gjennomført fra desember 2008. Det har ikke vært aktuelt å
drifte løsningen ”offshore.”
I avtalen med Accenture er det slått fast at de kan benytte globale ressurser på visse vilkår:

 Nøkkelkompetanse og nøkkelressurser må finnes i Norge.
 Forretningsspråket skal være norsk.
 Eventuelle testmiljøer ute skal bare benytte fiktive data.
 Informasjonssikkerhet, personopplysningssikkerhet og taushetsplikt skal følge

norske lover og regler.
 Lønns- og arbeidsbetingelser skal i henhold til ILO-regler følge det som er

alminnelig gjeldende for de aktuelle stillingstyper i den region hvor ”offshore”-
virksomheten foregår.

 På dette grunnlag har Accenture lagt deler av utviklingen til ett av sine kontorer i
Bangalore.

6.3.13 Besøk hos Altinn utviklingsteam.

Hilde Majala, Helge Furuseth, Arne Thorstensen og Erik Fossum ble med Andreas
Rømming fra Accenture Norge til Accentures kontor i Bangalore som har et
utviklingsteam dedikert til programmering/design i Altinn II-prosjektet.

Accenture Bang 6 har ca 3000 ansatte, mens Altinn utviklingsteam består av ca 40
personer. Hensikten med besøket var å gi en presentasjon av Altinn II-prosjektet og
hvilken nasjonal betydning dette har for utviklingen av e-forvaltning i Norge, etablere
direkte kontakt med utviklingsteamet i India og få en presentasjon av arbeidet som er gjort
til nå.

Vi ble møtt av 40 entusiastiske, høyt utdannede utviklere som satt klare i auditoriet.
Erik Fossum viste en ny DVD som presenterer Brønnøysundregistrene og den sentrale
plass Altinn har som formidlingskanal og verktøykasse for elektroniske tjenester. Han



51

presenterte Altinn, bakgrunnen for løsningene, resultatene som er oppnådd til nå (noe som
må betraktes som en stor suksess) og hvilke løsningsmessige hovedprinsipper og mål som
er satt for videreutviklingen.

De produksjonstallene som ble presentert gjorde neppe det helt store inntrykket i et land
med 1,2 milliarder mennesker, men prosentandelen som benytter løsningene ble lagt merke
til.

Det ble understreket at den nye versjonen av Altinn, som teamet i India er med på å
utvikle, vil representere e-forvaltning i verdensklasse og bringe oss opp på det øverste
trinnet av utviklingsstigen for elektroniske tjenester. De ble fortalt at de var med på et stort
nasjonalt løft i Norge på dette området, og at vi var helt avhengig av deres innsats for å nå
våre mål.

Presentasjonen ble fulgt opp med spørsmålsrunde, og mange spørrelystne fikk utfyllende
opplysninger om Altinns rolle innen norsk e-forvaltning og deres egen rolle i prosjektet.

Jeg tror hensikten med denne sekvensen ble oppnådd og hadde inntrykk av at det var en
tilfreds og ennå mer motivert gruppe som fulgte oss opp i etasjene til sine arbeidsplasser.

Utviklingsteamet var lokalisert i et stort kontorlandskap. (Hver etasje rommet ca 700
ansatte i kontorlandskap.) Under ledelse av prosjektleder Karthik Dodballapur, Andreas
Rømming og Accentures to norske representanter i teamet, Kristine Hansen og Hans Erik
Ruud, fikk vi beskrevet hva deres oppgaver mer detaljert besto i.

På grunnlag av overordnet design av den nye Altinn-løsningen som er gjort hos Accenture
i Norge, foretar teamet i Bangalore detaljert teknisk design og utvikler den konkrete
løsningen eller snarere løsningene. De gjennomfører også første runde av assembly test for
å klargjøre for systemtest som foregår i Norge.
Samme dag vi besøkte dem nådde de en viktig milepæl i prosjektet: ferdigstillelse av
detaljert design for versjon 1 av Altinn II-prosjektet.

Siden de befatter seg med mange små detaljer og byggesteiner i et stort prosjekt, var det
nok vesentlig for dem å få kjennskap til hele bildet og at de er med på å bygge nasjonale
løsninger av stor betydning for et helt land (selv om det er et lite land).

Etter omvisningen og demonstrasjonene i utviklingsmiljøet hadde vi et kort
oppsummerende møte med de indiske lederne i prosjektet og de norske representantene fra
Accenture.

Besøket ble avsluttet med fotografering av hele gruppa foran resepsjonen.

Referent: Erik Fossum

6.4 Lørdag 14. mars – Capgemini - Bangalore

Vårt siste besøk var ved Capgemini i Bangalore, og vi ble ønsket velkommen av Thor-
Christian L'orange. Fra Capgemini deltok også Vijay Gangal, Cyrus Kasad og Jagannath
Moorthy. Etter en kort presentasjonsrunde av alle deltakerne, ga L'orange oss en
orientering om hva Capgemini er.

Capgemini har ca. 90 000 ansatte globalt, derav ca. 4000 i Norden og ca. 750 i Norge. De
har sektorkompetanse innen:

 offentlig sektor
 bank, finans, forsikring
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 olje/gass, energi
 handel, distribusjon og logistikk
 telekom og media

Bransjespisskompetanse:
 tilgang til global sektorekspertise
 metoder, verktøy og teknikker
 gjenbruk av kunnskap og erfaringer
 stort partnernettverk
 stadig utvikling av nye tjenester og konsepter

Kompetansen hentes primært fra Capgemini Norge, men Capgemini internasjonalt,
samarbeidspartnere og underleverandører kan også mobiliseres ved behov.

Capgeminis kompetanseområder omfatter både rådgivning, utvikling og drift.

6.4.1 Norwegian ICT initiatives

Lars Van Marion, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ga en presentasjon av
norsk IKT-politikk og status.

6.4.2 Overview of Capgemini India

Vijay Gangal, - Delivery Head – NCE

Capgemini har over 20 000 ansatte i India, og betjener over 400 kunder. 25% av alt arbeid
for globale kunder blir levert fra India. Capgemini har kontorer i 6 byer i India:

3
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A World-Class Offshore Operation:

 A skilled workforce with an average experience of 5+ years
 Serving over 400 clients across all major industry sectors from India
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 Delivering from India some of the world’s largest outsourcing contracts
 India now hub of Innovation for Group through Domain and Technology CoEs
 Fully integrated with the global Capgemini network across 36 countries
 Centre Certifications including SEI-CMMi Level 5, ISO 9001:2000, ISO 27001

and SAS 70
 Multi-level security in place at all facilities, along with comprehensive Emergency

Management and Disaster Recovery plans

Capgemini India tilbyr fullt spekter av tjenester innen rådgivning, teknologi og
outsourcing. Tjenestene inkluderer programvareutvikling, ERP og systemintegrasjon; IM
(Information management), BPO (Business process outsourcing) og forretnings- og
teknologi-rådgivning. De har fagkompetanse i SAP, Oracle, Java, Microsoft, BI, testing,
stormaskin etc.

Capgemini India samarbeider med 50 banker, 60 produksjonsbedrifter, 20
legemiddelbedrifter, 25 telekombedrifter, 20 bilfirmaer, 50 offentlige etater, 25 Energy &
Utilities Companies og 20 detaljhandlere.

6.4.3 Samarbeid mellom India og Norge:

Client Deployed
Onsite

Deployed
Offshore

Leadership 3
Lindroff 3 50
Aker Solutions 6 25
Kverneland 3 8
GE Money Bank 4 8
Sparebank1 8
Veolia 1 6
Posten 5 2
StatoilHydro 3
NSB 2
DnV 2 0
Oslo – div
Teller, Snatander, Aktiv,
If, VPS

7 1

Stavanger projects
Falcon, HMI, Conoco, SB 6

TOTAL – IT services 42 111

TKG (KPO project) 6 + 7
Capgemini –
Finance/Accounting 12

TOTAL – BPO Servises 25

 Delivery from Mumbai, Pune and Chennai
 Most projects within Finance Sector, Oil & Gas, Engineering and Telecom
 Posten and NSB is testing
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 Have had consultants at NAV and SSØ
 BPO delivered from Kolkatta, Goungchau (China) and Krakow

Cyrus Kasad ga en nærmere orientering om noen av de norske prosjektene:

Client - GE Money Bank Norway

GE Money Bank (GE MB) constitutes a growing part of GE, with over 70 000 employees
and 130 million people in 55 countries. In GE MB Norway 350 employees ensures that
they can offer banking services such as loans for cars, consumer financing and
international credit cards. GE MB have 300 000 customers in Norway, head office in
Stavanger and Oslo.

The Project:
This AM engagement involves taking over the existing TFS (Total Finansierings system)
from GE MB’s existing vendor.

The TFS application is 25 years old, a Mainframe system used by GE MB Norway and
Sweden for their daily business activities.

90% of the work on the system is enhancements. Releases are launched to production 3-4
times a year. The rest is production support.

TFS is a very huge and complex system spanning over 22 different modules. Capgemini
has completed a 2 months transition from the existing vendor and is now in the process of
taking over the TFS system. Capgemini is currently responsible for all enhancements and
production support to the system.

Client Sparebank1:

Sparebank1 Group (SB1), established in 1996, is an affiliation of 40 Norwegian saving
banks, located both centrally and provincially, with a subordinated loan capital of NOK
300 Billion. The banks have approximately. 4700 employees, 340 offices in Norway, and
approx. 445 000 internet banking clients.

The Project:
SpareBank1 AM Finance Portal application is the bank’s internet portal. The Portal is the
access point of all internet banking services for private as well as business marked
customers, as well as a number of other services, i.e. Portfolio Mgmt., Credit Cards,
Investments, Damage Insurance management, and the like.

This project is an Application Maintenance project in nature consisting of Front Office
which is located at Norway and Back Office at CG-India Mumbai office.

 No of Applications : 3 (1 – Private Banking , 2- Corporate Banking, 3 –
Common services Login and Weblogic related)

 Team Size : 8 FTEs including 1 Manager
 Platform : Java/ J2EE, Springs, Aqualogic bus services, Weblogic

server, Content Management System
 Project Milestones : Transition January 2008 –Feb 2008

Shadowing March 2008 – April 2008
Steady State From May 20008

Project Objectives
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 Release is made almost every two months
 To deliver the changes and enhancements that form a part of every

release
 TCO reduction for the client using Rightshore model

Responsibilities for Capgemini India
 Effort estimation
 Design and Prototyping for the changes assigned
 Development / Enhancement
 Unit Testing
 Deploy to System Test environment

Achievements
 Team has successfully delivered six releases from Mumbai
 SCRUM Methodology is being effectively used
 Marked improvement in the level of customer satisfaction

På spørsmål om samarbeidsform, fortalte Kasad at de hadde videokonferanser hver uke
mellom "front office" og "back office". Teamlederne deltok i videokonferansene og
aktuelle saker ble diskutert.

Client Veolia Miljø:
Veolia collects different household waste fractions from 1,1 million inhabitants in 80 of
Norway’s 435 municipalities. This is 25% of the Norwegian population.

The Project
Veolia SAP AM started on March 07, supporting Incident and all Change Request
Platform: Modules supported: SAP MM, SD, FICO, ABAP, Portal, BW & IS – Wastage
Team Size: SAP Team of 6 Off shore and 1 On-site supporting 450 Veolia Users

 2 SAP SD Consultant
 1 SAP ABAP Consultant
 1 SAP MM Consultant
 1 SAP FICO Consultant
 1 SAP Portal Consultant
 1 SAP BW Consultant

Achievements
 Supported the Implementation team till go live
 Supporting SAP rare technology IS – Utility (Waste Management)
 Considered to be one of the successful SAP Project in Capgemini Norway


Client Kverneland:
 The leading specialized international company within development, production and

marketing of implements for agriculture and viticulture
 Founded in 1879, listed on the Oslo Stock Exchange in 1983
 From being a Norwegian export company in 1990 with one single brand, it has now

transformed into a multinational company with 8 strong brands
 2,300 employees, - about 80% are employed outside Norway
 Leading market position within agricultural implements in Europe with a market

share of 15-20% in key segments
 Strong market position in CEE and CIS
 EUR 546 million turnover in 2008

The Project
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 Kverneland SAP AM started on 15th Sept 07, supporting Incident and all Change
Request

 Modules supported: SAP MM, SD, FICO, ABAP, PP & Basis
 Supports SAP ECC 6.0 version
 SAP Team of 8 Off shore and 3 On-site supporting 1200 Veolia User

 1 SAP SD Consultant
 2 SAP ABAP Consultant
 1 SAP MM Consultant
 3 SAP FICO Consultant
 1 SAP Basis Consultant
 2 SAP PP Consultant

Key features of the project:
 Support Kverneland users directly without any Front office
 Also provided consultants to Kverneland to work as a Process Owner
 Weekly meeting and SMR meeting with client through dedicated VC Port

Client: Aker Solutions
 Aker Solutions is a leading global provider of engineering and construction

services, technology products and integrated solutions. The business within
Aker Solutions comprises several industries, including Oil & Gas, Refining &
Chemicals, Mining & Metals and Power Generation.

 The parent company in the group is Aker Solutions ASA. Aker Solutions has
aggregated annual revenues of approximately NOK 58 billion and employs
approximately 26000 people in about 30 countries.

 Aker Business Services part of Aker Solutions delivers IT Service Management,
Application Management, HR/People, Finance and Accounting, Supply
Management, Facilities Management, Administrative Management and Business
Communications services to Aker Solutions companies around the world.

Features of the project:
 Agreement valid for 3 years from 26th of April 2008 (date of signature)
 Customer has the option to extend the agreement with two times one year.
 Ramp-up & Transition going on – currently about 30+ resources
 Ramp-up in engineering skills like PDMS, PDS, PDMLink, Solidworks, COMOS,

INTOOLS, etc
 Measures and incentives incorporated to control staff turnover and create

longetivity within the engagement

6.4.4 Team Composition

There are currently 30+ resources engaged for this project. Resources require to work on
diverse technical skills. The projected number of resources for next year could be around
50+

Thor-Christian L'orange, Capgemini, orienterte videre om samarbeidet mellom Norge og
India. Han presiserte at Capgemini ikke utnytter India, men at de bidrar til å utvikle landet,
og målene var likestilling mellom menn, kvinner, religion etc.

L'orange fortalte om CSR (Corporate Social Responsibility) prosjektet Naandi, hvor
fokuset var å gi utdannelse til jenter i India.

Focus: Education of girls – the most underprivileged
Capgemini will change their lives – create possibilities and thereby dignity etc.
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 The power of 10
• You can help an underprivileged girl child to enroll, learn and remain in

school by contributing 10,- NOK pr day
• Capgemini Norway will support the program with the same amount as

employee contribute

 Naandi Norway etablert og følges opp som en stiftelse
• Ansatte reiser til India en gang i året for å se hvordan pengene kommer til

nytte
• Anna Ljungren, goodwill ambassadør / Stortingets Utdanningskommité har

besøkt Naandi skoler
• Noen kunder har også begynt å bidra

• No money for uniforms, notebooks, exam fees
• Parents feel public schools don’t deliver quality education

High drop outs of girls because…

• Looking after younger siblings
• Household chores
• Child Marriage
• Adolescent concerns

Det er kun tre av fire jenter i India som fullfører Std X (low level).

A girl not in
school is at

Risk

Child Labourer
Married off early
A domestic help, or
A sex worker The girl with the green scarf is married. She is 11
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How contributions are used

60% Provision of Uniforms, Notebooks, Stationery, Exam fees, Learning material
(workbooks etc.), Academic support, Hygiene Material, Educational Mela.
30% Enriching school environment, capacity building of teachers - training and motivating
teachers. Improving teaching and learning aids. Creating parents and community support to
the project.
10% girl child profiling, documentation & program management cost.

Experiences from RS-projects (RightShoring)
 Overview of TXU Engagement

Jagannath Moorthy

6.4.5 Energy Future Holdings (EFH)

Som et eksempel på hvordan Capgemini leverer sine prosjekter, introduserte Jagannath
Moorthy oss for Energy Future Holdings (tidligere The Texas Utilities – TXU).

Energy Future Holdings (EFH), a holding company, manages a portfolio of competitive
and regulated energy businesses in Texas.

• EFH engages in electricity generation, transmission and distribution
residential and business retail electricity sales, and wholesale energy sales

Funksjonelt består EFH av tre separate firmaer:
 Luminant

• Operates 18,500 megawatts of generation in Texas. This includes 2,300
MW of nuclear and 5,837 MW of lignite/coal-fired generation capacity.

 ONCOR
• Provides power to 2.9 million delivery points over more than 98,000

miles of distribution and 14,000 miles of transmission lines
 TXU Energy

• Serves more than 2.6 million competitive electric customers in Texas

I 2004 inngikk Capgemini i India en mega outsourcing kontrakt med EFH. De tok over
bl.a. alle IKT-tjenestene, og 2700 TXU-ansatte ble overført til det nyetablerte Capgemini
Energy. Tjenestene blir levert fra mange forskjellige steder, USA, Guatamala, Krakow i
Polen og India som har ansvaret for alle IKT-tjenestene.

Tjenester som er overført:

 Information Technology (includes nuclear systems)
– Infrastructure Management
– Application Management
– Application Development

 Revenue Management ($9 billion annual revenue and cash processing)
– Enrollment fulfillment
– Invoice calculation & print
– Remittance processing
– Collections

 Customer Care (12 million annual calls)
– Call Center
– Service Center

 Supply Chain/Procurement
– Strategic Sourcing
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– Supplier Management
 Finance & Accounting

– Accounts Receivable/Payable
– General Ledger Accounting
– Fixed Assets

 Human Resources
– Benefits Enrollment/Administration
– Payroll
– Performance Management
– Compensation Management

Mot slutten av møtet med Capgemini ble de prinsipielle forskjellene mellom privat og
offentlig sektor diskutert. Offentlig sektor må forholde seg til spesifikke lover og regler, og
offentlige tjenester blir derfor mer kompliserte å outsource. F.eks. må ansatte ved
Brønnøysundregistrene ha detaljert kunnskap om lovverket for å utføre sine
kontrolloppgaver. Selv om aktuelle sourcing-partnere har god IKT-kunnskap, er det andre
elementer som må ivaretas.

Det ble stilt spørsmål om Capgemini i India hadde "helpdesk" for andre lands offentlige
sektorer, og om det var språkbarrierer i denne sammenheng. Som svar på dette viste Vijay
Gangal til en hollandsk kunde. Alle dokumentene var på hollandsk, og Capgemini India
måtte opprettrette et oversettingsbyrå for å oversette alle dokumentene til engelsk. Deretter
kunne de indiske konsulentene utvikle programmene som spesifisert. De indiske
konsulentene fikk også opplæring i hollandsk. Selv om de ikke ble eksperter i språket,
kunne de likevel forstå enkle ord og setninger. Videre startet de med å utplassere
hollandske folk i "frontoffice" og i små team i India. På denne måten klarte de å utvikle all
programvaren som var bestilt.

Vi har eksempler fra Norge som tilsier at det er en svært krevende oppgave å få oversatt
alle detaljer på en korrekt måte, og at slike oppgaver må kvalitetssikres nøye.

Cap Gemini kan bistå med:

Technology services
IT-prosjektledelse, test og kvalitetssikring:
 Leveranseansvar for (total-)løsninger
 Ansvarlig for mottakerrollen som kundens representant i prosjektet
 Testledelse
 Konfigurasjonsstyringsansvarlig
 Kvalitetssikring av prosjekter
 "Management for hire"
 Bistand/ledelse ved anskaffelse av større IT-løsninger
 Mentorskap

IT-rådgivning:
 Sikkerhet og sårbarhetsanalyser
 Evaluering av programvare
 IT-strategi
 IT arkitektur/Forretningsmessig vinkling
 Telefoni (Voice over IP)

Systemutvikling/systemintegrasjon:
 Analyse og design
 Programmering
 Dokumentasjon
 Test
 Java/J2EE/JEE, herunder Open Source
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 Microsoft (.Net)
 Oracle utviklingsverktøy og databaser
 IBM Websphere
 Bea WebLogic
 Cobol/DB2
 Implementering og integrerering av portaler, publiseringsløsninger, business

intelligence løsninger og datavarehus etc basert på ovennevnte basisteknologier.
ERP-løsninger:
 SAP
 Oracle eBusiness Suite
 Microsoft Dynamics

Referent: Lena Lohmann



7 Helseutfordringer i India.
New Epidemics

o Obesity
o Diabetes
o HIV
o Avian Flu
o SARS (Sudden Acute Respiratory Syndrome)
o Biological and chemical terrorism

 Smallpox
o Anthrax
o Antibiotic resistance

Chronic Illnesses
o Heart disease
o Cancer
o Arthritis
o Neurological illness (e.g. Alzheimers, Parkinson’s)
o Genetic illness

Ressursutfordringer
o The allopathic doctor-population ratio at present stands at 1:1,722,

according to the Medical Council of India.
o Taking into consideration other streams of Indian medicine systems as well

as the practice of homeopathy in India, the doctor-population ratio comes to
1.28 doctors per 1000 population,

o Planning Commission has highlighted a requirement of at least 600,000
more doctors.

(Kilde: Narayana Hrudayalaya Hospital)

7.1 Telemedisin i India

Via nettsidene til Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø kom vi før studieturen i
kontakt med Dr.Shabbir Syed Abdul i India. Han har 2 års studie i Telemedisin ved NST..
Masteroppgaven var en analyse av overgangen fra pasientjournaler på papir til elektroniske
journaler på indiske sykehus1.

Han driver nå et lite lokalt sykehus -
Surya Hospital2 - med 10 senger i 180
km nord for Hyderabad.

Dr
1.
2.

1 h
2 w
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. Shabbir satser på IKT gjennom to prosjekter:
Elektronisk pasientjournal
Anvendelse av telemedisin

ttp://www.telemed.no/med-lomma-full-av-e-helse.4465513-96836.html
ww.suryaehospital.com

Dr. Abdul ved Senter for Telemedisin (bilde NST)



7.1.1 Elektronisk pasientjournal.

Personal electronic Health Diary (PeHD) er en utfordring for utviklingsland som mangler
et sentralisert statlig registreringssystem. Dr. Shabbir ønsker å utvikle en USB pinne som
inneholder sentrale helseopplysninger om pasienter, til nytte for helsepersonell og for å
kunne ”empower the patient”. Han arbeider nå på et prosjekt der mobiltelefonen brukes til
å framskaffe medisinsk informasjon fra pasientens egen EPR/PHR. Ved for eksempel å
skrive inn "medi (ID no.)" og sende en SMS vil man i løpet av sekunder får svar med en
liste over pasientens nåværende medisiner. Denne kan anvendes i alle land. Slik kan
mHealth utvikles til å inkludere tjenester som å motta medisinsk informasjon, oppfølging,
pillepåminning osv.

7.1.2 Sykehuset anvender Telemedisin:

“Surya Hospital will undertake various healthcare activities for the local community. These
include Pulse Polio Camps, School health Checks and various educational activities for
parents and children, asthma education, HIV/AIDS awareness programmes and so on..”

Dr. Shabbir ønsker å kople opp sitt sykehus til - Narayana Hrudayalaya 3- et større sykehus
i Banglore som bruker telemedisin som konsultasjonsstøtte for distrikts sykehus. Han
avtalte derfor et besøk for oss ved Narayana Hrudalayala Hospital i Bangalore.

Narayana Hrudayalaya Hospitals

Sykehuset i Bangalore er ett av mange Narayana Hrudalayala Hospital i India. I Bangalore
er etablert en Health City med ca 3000 senger som skal bygges ut til 5000 senger. Visjonen
til sykehuset er: Affordable Quality Healthcare to the Masses Worldwide”

Harald Jørgensen og Wilhelm Friis-Baastad
besøkte Narayana Hrudayalaya Heart Hospital:,
Institute of Cardiac Sciences. Cardiac Care for the
Poor. Vi ble tatt i mot av lederen Dr. Devi Prasad
Shetty som vendte tilbake fra London for nesten 20
år siden, inspirert av en av sine pasienter, Mor
Theresa. Han er sønn av grunnleggeren Devi
Shetty, hans visjon var at barn skulle ha mulighet
til helsetjeneste selv om foreldrene var fattige.
Sykehuset tar derfor i mot både rike og fattige. De
fattigste betaler ikke, men får hjelp gjennom ulike
fond. Narayana Hrudayalaya har også lansert - i
f.v Jørgensen, Dr.Naik, Dr. Syed Abdul, Dr.
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samarbeid med delstatsregjeringen - et
forsikringsprogram: a Micro Health Insurance Programme (kalt Yeshaswini), som dekker
helsetjeneste for nesten 3 millioner bønder gjennom sin fagforening. De betaler en
månedlig premie på 10 rupis (ca. kr.1.30).

7.1.3 Hjertesykdom i India

Indias befolkning er høyest disponert for genetiske hjertesykdommer i verden. India har
den høyeste andel av barn med hjertelidelser i verden, 300 000. Medfødte hjertefeil kan
være livstruende og det kan haste med å få vurdert om det må opereres. Allerede innen
barnet er 10 dager gammelt må det avgjøres. Det kan som eksempel være et medfødt hull i
hjerte.

3 http://www.narayanahospitals.com/

Shetty og Friis-Baastad



I India trenger 2,5 millioner av befolkningen hjerteoperasjon hvert år, men bare 50 000
blir operert. En operasjon koster 95 000 INR – mer en 10 ganger årsinntekt. Halvparten
får gratis operasjon eller hjelp fra sykehusets ”Charity Trust”. Dr. Shetty uttrykker glede
ved å få anledning til å redde 17 000 liv.
Narayana Hrudayalaya utførere det største antall hjerteoperasjoner på barn i verden, de
kommer i alt 26 land. De to hjertehospitalene i Bangalore og Kolkaia utfører omtrent 10%
av hjerteoperasjonene i landet. I Bangalore kan de ta 30 større hjerteoperasjoner om
dagen.

Medical tourism
International standard quality care with
affordable costs er motto for sykehusene i
kjeden. 1 betalende utlending vil gi 2 gratis
behandlede indiere. I verden i dag har bare 8 %
tilgang til hjerteoperasjon og sykehuset her tar i
mot pasienter fra andre land bl.a. fra Afrika.
Totalt har Narayana Hrudalayala Hospital
behandlet nesten 14,000 pasienter fra 73 land.

80% av pasientene som får operasjon er fattige
Det første som Dr. Shetty ønsket å vite mer om
da vi traff ham var hvor lange ventelister det

var i Norge – med tanke på å få betalende pasienter også fra Norge.

7.1.4 Technology Mediated Health Care with Telemedicine4

Shetty uttaler: “The beauty of Telemedicine: Ordinary doctors do extraordinary things”.

Sykehuset har en av de største telemedisin nettverk i verden., sponset av Indian Space
Research Organisation (ISRO). The Narayana Hrudalayala Hospital Telemedicine
Network har 26 sentra i India og i utlandet. Det tilbys video konsultasjoner døgnet rundt,
først og fremst for hjertepasienter Det skjer raskt og til den fjerneste landsby. Det kan være
livsviktig å avgjøre raskt om et barn må til hospitalet for behandling eller operasjon.
Noen data om bruk av telemedisin ved Narayana Hrudalayala Hospital:

- 249 Trans Telephonic ECG centers (received 144 567 ECG)
- 55 Telemedicine Centers
- 18 Coronary care unit (CCU) centers
- 20 Village resource Center

Noen fordeler ved å ta i bruk telemedisin:

 Kopler leger til centres of excellence.
 Kost effektiv opplæring
 Lik tilgang til helsetjeneste for

fjerntliggende og mindre steder.
 Reduserere reise for pasienter
 Motta og sende ECG tar ca 15-20 min.

Fra barneavdelingen
Dr. Shetty uttaler: The hand which helps is much
more precious than the hand which prays. Men

4

ECG diagram
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http://www.narayanahospitals.com/tele_medicine_centers.html
4

http://www.tajhotels.com/Luxury/The%20Taj%20Mahal%20Hotel,NEW%20DELHI/default.htm



for mesteparten av pasienter og pårørende - som er hinduer – er bønnen viktig. De ber til
guden Wishwarupa som står i lobbyen i sykehuset om å bringe hjelp til alle.
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Referat: Harald Jørgensen
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Vedlegg

1. Reiseprogrammet:

THE NORWEGIAN GOVERNMENT IT-FORUM (SDF*) DELEGATION
STUDY TOUR TO INDIA 7 – 15 March 2009

VISITING NEW DELHI, HYDERABAD AND BANGALORE
( *Statens Dataforum )

PROGRAMME (updated 6 March 09)

Saturday 7 March
OSLO
Departure Oslo: 0740 (flight BA 761)

Arriving London Heathrow: 09.15
Departure London Heathrow: 11.50 (flight BA 143)

Arriving Delhi: 08 March 01.25 (at night)

NEW DELHI
Sunday 8 March
Arrival 01:25 AM
Transfer hotel: Taj Mahal

5

0800: Alternatives: Guided tour in New Delhi or Excursion to Agra

Evening Dinner

Monday 9 March
Breakfast in the hotel.

1030 – 1145: Ministry of Communications & Information Technology. Ashis Sanyal Senior
Director. E-Governance Programme Management Unit (EGPMU). Department of Information
Technology

1200 Ministry of Science and Technology. Mr. Y P Kumar, Head, International Division

1600 - 1700 Department of Telecom Mr. R N Jha, Deputy Director General- International
Relations,. Meeting to take place In the Royal Norwegian Embassy.

Evening
Norwegian Embassy - Innovation Norway
Cooperation and partnership India/Norway, current status and policies in India.

Meeting with Innovation Norway and Reception in the Embassy
6

Ambassador Ann Ollestad

6
http://www.norwayemb.org.in/info/Embassy.htm
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Tuesday 10 March
Breakfast in the hotel.

11.00 – 1300 NASSCOM 7office, Ameet Nivsarkar - Vice President

1400 - Norway India Partnership Initiative (NIPI)
8

Secretarait. The earlier Minister of Health.

Evening
Meeting in the Taj Mahal hotel for a presentation from ION/ERGO-group by Jhonny Sharma
and Atul Midha followed by dinner in restaurant near by.

Wednesday 11 March
Breakfast in the hotel. - Transfer to airport
Departure: 09.20 KINGFISHER AIRLINES (flight. IT 0802 )

HYDERABAD
Arrival Hyderabad: 11.20
Transfer Hotel: Taj Banjara

9

Holyday: Holi festival!
10

Afternoon free for individual tourism.

Thursday 12 March
Breakfast in the hotel.

11.00 – 17.30 Indian School of Business
11

and eGovernment in Andra Pradesh - including
lunch. Combined meeting with presentations and dialogue from ISB and AP and The Norwegian
delegation.

1100 AP Invest, AP Secretariat

LUNCH at hotel –(in between the meetings the delegation will return to hotel for lunch and
chechout, luggage into the bus)

1530 - 1630 - Overview of ISB, the Centre for IT and Networked Economy and the Wadhwani
Center for Entrepreneurial Development

1630 - 1730 - Tea, open discussion and campus tour

1730/1800 leaving the ISB campus for the airport

Departure: 20.35 (flight: Kingfisher Airlines, IT 0432)

BANGALORE
Arrival: Bangalore 21.35
Transfer to hotel: The Gateway

12

Short social gathering in/near hotel with dinner.

Friday 13 March
Breakfast in the hotel.
0800-0830Transport arranged from the hotel to Accenture
09.00-13.00 (Accenture Technology Lab)

13

Lunch
14.00-18.00 Span

14
(EDB)

15
(including extended tea break)

(13.00-16.00 Accenture/Altinn – system demonstration for 4 Delegates)

7
http://www.nasscom.org/

8
http://www.norwayemb.org.in/development/NIPI/About+NIPI/nipi1.htm

9
http://www.tajhotels.com/Business/TAJ%20BANJARA,HYDERABAD/default.htm

10
http://www.hyderabadplanet.com/hyderabad-festivals.html

11
http://www.isb.edu/isb/index.shtml

12
http://www.thegatewayhotels.com/index.htm?hotelId=TBLRGH&page=Overview

13
kierulf@accenture.com

14
http://www.edb.com/no/Om-EDB/Datterselskaper/Span-Infotech/

15
http://www.edb.com/no/Om-EDB/Global-sourcing/
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Evening
Dinner with EDB SPAN

Saturday 14 March
Breakfast in the hotel..

Tourist activities

12.00 – 13.00 Narayana Hrudalaya
16

(Tertiary Hospital) 4 Delegates.
15.00 Avreise fra hotellet med fellestransport
16.00 Capgemini Consulting India Ltd, Thor-Christian Lorange and others

Evening
Dinner with Cap Gemini

Sunday 15 March
Breakfast in the hotel.
Transfer to airport
Departure: Bangalore 07.45 (fligth BA 118)

Arrival: London Heathrow 13.15
Departure: London Heathrow (flight BA 768) 16.45

OSLO

Arrival: Oslo 20.00

2. Deltakere på studiereisen

Harald Jørgensen Lena Lohmann Olav Skarsbø

16
http://www.narayanahospitals.com/tele_medicine_centers.html

http://www.facebook.com/album.php?profile&id=1556956808
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Wilhelm Friis-Baastad Erik Fossum Unni Kristine Lofthus Bjørndal

Hilde Johanne Johansen Majala Arne Thorstensen Bjørn N. Sørensen

Helge R. Furuseth Tor Holmen Lars Van Marion

3. Deltaker kontaktinfo

THE NORWEGIAN GOVERNMENT IT-FORUM - STATENS DATAFORUM

The participant of The Norwegian Study Tour Group to India, the 7th – 15th of Mars
2009

Name
(Family name first)

Title e-post

1 Bjoerndal, Unni Kristine Lofthus Head of Department Unni.Bjorndal@skatteetaten.no

mailto:Unni.Bjorndal@skatteetaten.no
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2 Fossum, Erik Director General erik.fossum@brreg.no

3 Friis-Baastad, Wilhelm Director IT wfb@forskningsradet.no

4 Furuseth, Helge R. Adviser Helge-Rager.Furuseth@lmd.dep.no

5 Holmen, Tor Director of IT Division tor.holmen@ntnu.no

6 Joergensen, Harald Senior Adviser Harald.Jorgensen@helsedir.no

7 Marion, Lars van Senior Adviser lars.van.marion@fad.dep.no

8 Lohmann, Lena Assistant Director General Lena.Lohmann@kkd.dep.no

9 Majala, Hilde Johanne Johansen Senior Adviser hilde.majala@brreg.no

10 Skarsboe, Olav Senior Adviser os@DIFI.NO

11 Soerensen, Bjoern N. Director ICT bjorn.n.sorensen@sf-f.kommune.no

12 Thorstensen, Arne Program Manager arne.thorstensen@skatteetaten.no

mailto:erik.fossum@brreg.no
mailto:wfb@forskningsradet.no
mailto:Helge-Rager.Furuseth@lmd.dep.no
mailto:tor.holmen@ntnu.no
mailto:Harald.Jorgensen@helsedir.no
mailto:lars.van.marion@fad.dep.no
mailto:Lena.Lohmann@kkd.dep.no
mailto:hilde.majala@brreg.no
mailto:os@DIFI.NO
mailto:bjorn.n.sorensen@sf-f.kommune.no
mailto:arne.thorstensen@skatteetaten.no

