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Forord 
 
 
 
 
 
 
 
Statens Dataforum (SDF) arrangerer hvert år en studietur til utlandet for sine 
medlemmer. Formålet med studieturene er å bidra til økt kunnskap om 
utvikling og anvendelse av IKT i offentlig sektor. Likeledes å lære av de 
erfaringer andre land har gjort og få presentert prosjekter og løsninger vi selv 
kan gjøre gjenbruk av. Fokus er i det vesentligste rettet mot det som skjer i 
offentlig sektor, men utvikling og forskning hos IKT industrien er også ofte 
programinnslag. Bygging av faglige nettverk, både mellom deltakerne så vel 
som mellom dem vi møter, er viktig for å stimulere til egen faglig utvikling. 
Temaet for årets tur var: 
 

• Kinas og Norges IKT- utfordringer i en globalisert verden 
 
Norge skulle i 2006 få en ny Stortingsmelding om IKT der blant annet 
standardisering, åpen kildekode og sikkerhet - både nasjonalt og globalt - 
trolig ville være viktige temaer. Dette må medlemmer av Statens Dataforum 
ha stort fokus på i tida framover. Kinesiske myndigheter har slike IKT-temaer 
høyt på agendaen og tatt grep for å implementere disse i verdens største land 
og raskt voksende informasjonssamfunn. Statens Dataforum inviterte derfor 
til en spennende studietur for å se hvordan Kina har gjort dette.  
 
I planlegging og gjennomføring av turen hadde vi uvurderlig hjelp av den 
kinesiske ambassaden i Norge og Innovasjon Norge i Kina. Det var også klart 
at et slikt besøk skulle ha gjensidig nytte og utveksling av informasjon. Vi 
formidlet våre ønsker for studieturen til dem blant annet slik: 
 
Our goals for the study tour to Beijing and Shanghai in November 
2006: 

To exchange knowledge with Chinese leaders at a strategic level in the 
relevant ministries about eGovernment, eServices and ICT-Research. 
The delegation represents high competence in ICT-development in the 
Norwegian society and it will be easy to make arrangements for further 
exchange of information in the desired fields. 
 
Our group is interested in the official plans for ICT-development the 
coming years in China in general. Identity Management, Information 
Security, Standardisation, eHealth and eEducation/eLearning and 
globalisation is themes our group wants to focus on as well. 

 
Programmet ble innholdsrikt og spennende og det detaljerte programmet 
finnes i vedlegget. Vår delegasjon må takke for en strålende mottakelse alle 
steder med møter som hadde et høyt faglig innhold. I møtene med kinesiske 
myndigheter ga også representanter fra den norske delegasjonen relevant 
IKT-orientering fra Norge. Vi besøkte: 
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 Innovasjon Norge og den norske ambassaden 
 State Council Informatization Office  
 The Ministry of Science and Technology 
 The Tsinghua University 
 The Ministry of Education 
 National Administration for Code Allocation to 

Organizations (NACAO)  
 The Ministry of Health  
 Det Norske Veritas  
 Huawei Technologies  
 ZTE Corporation   

 
 
I tillegg til det rent faglige fikk vi også kulturelle innslag med guidede turer 
blant annet til den kinesiske mur. 
 
Om rapporten 
I denne rapporten prøver vi å formidle om den spennende utvikling som 
foregår i Kina. Den starter med hvorfor Kina er et viktig studiemål for Statens 
Dataforums medlemmer. Deretter følger kronologisk rapport fra våre besøk. 
Internettutgaven av denne rapporten ligger på SDFs hjemmeside med 
følgende adresse: www.statens-dataforum.no. Der finnes linker til mange av 
foredragene – både de kinesiske og de som den norske delegasjonen holdt.  
 
I kapitel 4 på side 47 finnes detaljert program. Programmet hadde fokus på 
statlig IKT gjennomføring i Kina, og møter med kinesiske myndigheter, samt 
norske bedrifter i Kina og den norske ambassaden. Det ble en del offisielle 
møter med viktige departementer og underliggende etater for IKT planer og 
gjennomføring i Kina.   
 
Takk til: 
De øvrige medlemmer av planleggingskomiteen: 
 

• Wilhelm Friis-Baastad (Norges forskningsråd) 
• Torild Lund Andersen (Norsk Pasientskadeerstatning) 
• Morten Haug Frøyen (Utdanningsdirektoratet) 
 

Kina Reiser AS som profesjonelt tok seg av den praktiske delen og stilte med 
meget dyktige guider (til og med norsktalende i Beijing). 
 
Den fantastiske positive, hyggelige og bidragsytende gruppa jeg fikk være 
delegasjonsleder for. 
 
Kerstin Brynildsen fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet som har gjort en 
stor innsats med layout og redigering av alle enkeltbidrag og bildene våre til 
rapporten.  
 
 
Oslo 15. mars 2007   

 
Harald Jørgensen  
(delegasjonleder) 
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1.  Hvorfor Kina er viktig for SDF 
 

Skrevet av Sverre Bauck 
 

 
 
I forrige århundre lød omkvedet: Everything is great in America. Man 
pekte da på bygninger, teknologi, fart, økonomisk utvikling. I dag 
konkurrerer flere asiatiske land om den rollen USA den gang hadde. 
Den økonomiske utviklingen i India og Kina gir disse landene en helt 
ny rolle i forhold til vår økonomi og utvikling.  
 

  
Outsourcing og utflagging av industri, samt kraftig økt import fra India 
og Kina er eksempler på dette. Importveksten fra disse to landene er 
også en viktig årsak til den lave prisveksten som har preget de siste 
årenes utvikling i Norge og andre vestlige samfunn. 
 

 
 
 

 
Hurtigtoget viser 431 km i timen. Det holder stor fart, kanskje for 
å rekke resten av dagen? Klokka er jo bare 08:33:22…… 

Bygningsarbeidere i aksjon. 
Byggebransjen er oppadgående og 
viktig i Kina. 

Av en kinesisk befolkning 
på 1,3 milliarder er 71 
prosent fortsatt sysselsatt i 
landbruket. Ledelsens 
nasjonale strategi er å 
bygge opp landet som en 
moderne industrinasjon. 
Med nesten 1 milliard 
mennesker i primær-
sektoren har landet 
dermed en formidabel 
humankapital å sette inn i 
det industrialiserte 
produksjonsapparatet og i 
kunnskaps- og 
servicesektor.   

* Alt er stort i Kina 
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i tiden fremover. EU og Kina har nå utpekt 2007 til The China-EU 
Science and Technology Year. Kina benytter 1.05 millioner årsverk 
og 1.35 prosent av bruttonasjonalproduktet til forsknings- og 
utviklingsarbeid årlig. De har allerede etablert en rekke globale 
selskaper på teknologiområdet, og flere av disse er også representert i 
Skandinavia.  
 
Kina vil om få år kunne innta en førende rolle på så vel hardware som 
software siden, og gjøre seg mindre avhengig av USA. Det er derfor 
spesielt interessant å se hvor langt de er kommet med modernisering 
og tjenesteutvikling ved bruk av IKT, og sette seg inn i deres 
langsiktige planer og strategier.   
 

 
 
Styret i SDF har sett utfordringen og arrangerte en første studietur for 
IT-ansvarlige i offentlig sektor mellom 18. og 27. november 2006. SDF 
er et forum for alle etater, og studieturene samler representanter fra 
mange av dem. Dette setter gruppen i stand til å se ting fra mange 
forskjellige etaters sider, noe som er spesielt for SDF og svært 
berikende for deltakerne og deres institusjoner. 

Gjennom 6000 år med dynastier har 
det kinesiske samfunnet en uover-
truffen kulturarv innen samfunns-
organisering. Kinas betydning for oss 
øker for hver dag, og 29. september i 
2006 uttalte utenriksminister Jonas 
Gahr Støre på radio viktigheten for 
Norges statsforvaltning av å følge med 
på hvordan Kina tenker og planlegger 
på alle fagområder. 

 
Gjennom å satse betydelige ressurser 
på kunnskaps- og teknologiutvikling, vil 
Kina med sine enorme menneskelige 
ressurser være en toneangivende 
partner i internasjonal forskning og 
utvikling  
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2.  Om Kina – fakta og noen inntrykk 
 

Skrevet av Eva Kristin Samuelsen og Liv Nordbye 
 

En studietur i Kina gjør inntrykk. Det er et land som er ulikt Norge på 
så mange områder. Vi har forsøkt å samle noen av de mest sentrale 
fakta og inntrykkene her.  
 
Kina har 22 prosent av verdens befolkning med sine 1.3 milliarder 
innbyggere. Det er ca 300 millioner i sentrale strøk og 800 mill. er 
spredt på landsbygda over et enormt geografisk område. Størsteparten 
er bønder.  
 
 

 
 
 
 
Kina er inndelt i 23 provinser, 5 regioner, hvorav 2 er administrative 
og 4 er egne byer. Regionene og distriktene har forholdsvis stor 
myndighet. 

 

Her sees Norges 
størrelse i forhold til 
Kinas areal. 
 
Tibet ligger til venstre 
på kartet. 

Her er en gågate i en av Kinas mange byer. 
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Kina har verdens største valutareserver, er verdens 2. største olje-
marked og 3. størst på utenrikshandel. Det er det største utviklings-
landet som mottar utenlandske investeringer. 
 
Kina er en av de 5 faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, og har 
siden 2001 vært medlem av WTO.  
 
Samfunn 
Kina er en enhetsstatlig folkerepublikk, og siden 1947 har kommunist-
partiet vært det eneste tillatte parti. Dagens ledere i Kina er valgt av 
sine ledere og blir ansett for å være noen av verdens beste ledere. 
Kina har ikke samme syn på menneskerettigheter og demokrati som 
vestlige land.  
 

  
 
Kinesiske myndigheter er opptatt av rettferdighet og sosial fordeling og 
de håndterer f. eks. korrupsjon meget strengt.  
 
Kina er representert i FNs sikkerhetsråd. Kina opptrer ganske nøytralt i 
internasjonal politikk, for eksempel i midt-Østen, Iran og terrorist-
spørsmål. De har stor handel med Afrika.  
 
Den løpende forvaltningen av veger, tog og offentlig kommunikasjon er 
lite åpen for diskusjon. Selv om antallet biler i Kina øker med 13 pro-
sent i året, har størsteparten ikke bil. De lever tradisjonelt i utkant-
strøk uten stor interesse for kommunikasjonsforbindelser. I byene er 
det stor interesse for motorsykler og elektriske sykler. Tradisjonelle 
sykler passer ikke lenger inn i storbyenes trafikkbilde. 
 
Det er ca 7 prosent av befolkningen som har tilgang på internett. Dette 
er under utvikling. Kina har et godt utbygd mobilnett. Internettbruk 
blir overvåket og dels kontrollert. De benytter satellitter og internett til 
undervisning og e-læring i distriktene. Det brukes blant annet til 
undervisning i fundamentale kinesiske verdier. 
 
Kineserne har en folkeregistrering, som nyfødt tildeles du et ID num-
mer som knyttes til blant annet provins, nasjonalitet, hvem dine 
foreldre er, hvem du gifter deg med, høyde, vekt. Det er et elektronisk 
register, men hver person har et papirbasert kort. Det er fremdeles en 
del diskusjoner rundt kontrollen som gjennomføres og hvilke regler  
 
 

Kinas nåværende 
president heter  
Hu Jintao. Han er 
en 5. generasjons 
leder.   
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som gjelder. Eksempelvis er det ikke lov å gifte seg før de unge er over 
20 år og kan finansiere egen bolig. 
 
Ett-barnspolitikken har gitt Kina store utfordringer – ikke minst fordi 
bondetradisjonen prioriterer guttebarn. Men nå får hvert barn stadig 
flere eldre å ta vare på – foreldre og besteforeldre – og med et dårlig 
utbygd offentlig helsevesen er dette blant de største utfordringene i 
Kina i dag. Det er derfor påbegynt en oppmykning slik at unge kan få 
barn nummer to etter 5 år. 
 

 
 
Kineserne er noen av verdens beste til å spare. De må, for de har 
ingen tilbud om forsikring. I tillegg har de ingen helseforsikringer og 
det koster å gå til lege, sykehus og på skole. Så alle – på alle nivå 
sparer for å sikre seg dersom noe skulle skje med hjem eller helse og 
for å få barna på skole. Nøkkelen til suksess for kineserne ligger i 
utdanning. Det er ofte den eneste muligheten de har til å få en jobb 
med en høyere lønn. Dette medfører at det er et stort press på 
studentene. En gjennomsnittsbonde i Kina har omtrent 3000 kroner i 
årslønn og allikevel legger de unna penger hver måned.  
 
Kina opplever nå en økt avstand mellom fattig og rik, mellom by og 
land og mellom øst og vest i landet. Dette skaper sosial uro og er en 
stor utfordring for regjeringen i Kina. Kommunistpartiet er enerådende, 
men det er lite igjen av det ideologiske propagandaen. Myndighetene 
konsentrerer seg om generell økonomisk vekst og velstandsutvikling i 
utkantområdene. 

Landet sliter imidlertid med høy arbeidsledighet på landsbygda. Dette 
har resultert i at mange flytter til byene. Omlag tre fjerdedeler av  

Kina opplever nå en økt avstand mellom fattig og rik, mellom by 
og land og mellom øst og vest i landet. Dette skaper sosial uro og 
er en stor utfordring for regjeringen i Kina.  
                                                                       Foto: Gro Selvik 
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Kinas befolkning er fortsatt sysselsatt i jordbruket. Myndighetene 
prøver nå ved hjelp av skattesystemet å utjevne noe av den store 
forskjellen som har oppstått mellom rike og fattige kinesere. Bøndene 
skal slippe skatt og det skal bli gratis for enkelte fattige grupper å gå 
på skole.  
 
Den nåværende regjeringen i Kina har gjort en stor innsats for å få folk 
ut av fattigdom, og nesten alle kinesere føler at det er fremgang både i 
frihet og materielt. Men regjeringen må produsere velstand. Det gir 
legitimitet i Kina. 
 
 

  
Partiet vektlegger at et harmonisert samfunn skal danne grunnlag for 
den moderne stat og Kina er blitt åpnere. Men de sliter med en 
betydelig korrupsjon og dette kan løses med pressefrihet, åpenhet og 
ansvarliggjøring av ledere, men myndighetene nøler med i iverksette 
tiltak. 
 
Frihet er viktig, og det skjer en bedring knyttet til humanitære rettig-
heter. Mange toppstillinger bekles nå av ledere som har tatt høyere 
utdanning i utlandet. Det er 5. generasjons ledere som nå entrer 
arenaen, og det hevdes at Partikongressen i 2008 vil stadfeste dette. 
 
Teknologi- og industriutvikling i Kina 
Kina er rikt på naturressurser som kull, olje og jernmalm. Hoved-
eksporten består av tekstiler, elektroniske produkter, olje og olje-
produkter, kjemikaler og lettere industrivarer og våpen. De senere år 
har også servicenæringen vokst kraftig. 
 
Kina er under forandring, har høy endringstakt og har et stort ressurs-
behov. Kina vil sannsynligvis bli en av de største økonomiske landene i 
fremtiden. Kina har et enormt potensial for teknologisk utvikling. Kina 
ble i 2001 medlem av WTO (World Trade Organisation). 
 

En gruppe med dyktige akrobater.                     Foto: Gro Selvik 
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Kina har tradisjonelt hatt lite innovasjon, men er gode på å kopiere. Et 
eksempel er produksjon av biler – ”SUV’er”. Disse er blitt populære i 
Kina, mest sannsynlig fordi de er ”vestlige”. Fremtiden her ligger i ny-
tenking på mer miljøvennlige fremkomstmiddel. Det bygges enormt 
med veger i Kina for tiden, og også jernbane og 7-8 nye undergrunns-
linjer er under utvikling i Beijing, som skal arrangere OL i 2008. 
 
Kina har store forurensningsproblemer. Vann, energi og veger er under 
stort press og vil kreve snarlige forandringer siden de allerede nå er på 
grensen til kollaps. Det er enorme trafikkproblemer i de største byene. 
I løpet av de siste 20 årene er grunnvannstanden i Beijing sunket med 
50 meter. De har et stort forbruk av kull som energikilde, men blir ikke 
kvitt utslippene.  
 
Vesten utnytter Kina på produksjon. De eksporterer råvarer til Kina, lar 
Kina produsere, og forurense, og kjøper billige varer tilbake. Kina 
trenger nå hjelp til utvikling av teknologi som i tillegg til produksjonen 
tar vare på landet. De har en del elektrisitet, men det er kullbasert og 
det forurenser mye. Så Kina trenger virkelig en strategi for effektiv 
energiutnyttelse og teknologi på rensing av utslippene og i tillegg ny-
tenkning på energiforsyning (vindteknologi o.l). 
 
Samarbeid Norge-Kina 
Forholdet mellom Norge og Kina har lange tradisjoner, bla gjennom 
skipsfart. Norge var et av de første landene som aksepterte Kina etter 
revolusjonen 7. januar i 1950 og Kina ble diplomatisk godkjent av 
Norge i 1954. Det har vært et godt forhold landene imellom. Kina 
regner seg som et utviklingsland og i en rekke sektorer er Kina ca. 30  

Det er høy arbeidsløshet på landsbygda. Dette har resultert i at 
mange flytter til byene. Omlag tre fjerdedeler av Kinas befolkning 
er fortsatt sysselsatt i jordbruket.                                      
                                                                       Foto: Gro Selvik 



The Norwegian Government  
IT-Forum delegation study tour to China 

Side 10 

 
år etter Norge i utvikling. Kommunistlandene Kina og Russland åpnet 
landene sine omtrent samtidig, men Kina har kommet bedre ut 
økonomisk enn Russland.  
 
Det er 700-800 nordmenn i Kina i dag. Disse jobber innen akvakultur, 
miljø, maritim industri/skipsfart og industri for øvrig. Veritas har 500 
ansatte i Kina.  Norge importerte i 2005 varer fra Kina for 19,6 
milliarder og eksporterte for 5,8 milliarder kr. 
 
Miljøsamarbeidet mellom Norge og Kina har eksistert i mer en 10 år. 
Den miljøpolitiske dialogen er bra og miljøvernministeren har vært på 
besøk. Norge nyter respekt i Kina innen miljøpolitikk og miljøteknologi. 
På energiområdet er det blitt et bredere politisk samarbeid med Kina 
som i hovedsak går på fornybare energikilder og effektivisering. 
 

 
Norske aktører er i hovedsak involvert i 3 områder: det er miljø og 
energi, maritime produkter (skip) og marine produkter (fisk, i stor grad 
eksport til Kina). 
 
Det er kinesiske regler som gjelder i Kina. Arbeiderne har få eller ingen 
rettigheter. Men etter hvert som norske selskaper etablerer seg 
innfører de norske regler også for kinesiske medarbeidere.  
 

 
 

Miljøvernministeren 
åpnet et seminar i 
Chongqing i vest-Kina i 
2005, hvor norske 
bedrifter med 
kompetanse innen 
avfallsbehandling og 
vannrensing presenterte 
seg for kinesiske 
samarbeidspartnere.  

 
Det er kinesiske regler som gjelder i Kina. Arbeiderne har få eller 

ingen rettigheter. Men fargerikt er det på denne bedriften. 
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Den kulturelle forskjellen mellom Norge og Kina kan være vanskelig å 
se, men er viktig å forstå hvis man skal drive handel med Kina. Det er 
stor forskjell i forretningskultur. Her er man sosial før kontraktene 
inngås. Man er opptatt av vennskaplighet og varige foretnings-
forbindelser og spør seg hvor stort hjertet ditt er – før de spør hvor 
stor kontakten blir.  
 

 
 

 

 
3.  Referater fra besøkene 
 
 
3.1   Mandag 20. november kl. 16:00 – 18:00 

På besøk hos Innovasjon Norge og den norske 
ambassaden i Beijing  

 
 
Skrevet av Eva Kristin Samuelsen og Liv Nordbye 

 
 
Werner Christie og ambassadør Tor Chr. Hildan tok imot oss og holdt 
et interessant foredrag om Kina og Innovasjon Norges virksomhet i 
Kina. Det var en aktiv gruppe fra SDF som stilte en rekke spørsmål. De 
var nysgjerrige på det enorme landet og deres muligheter. 
 
 

Den kulturelle forskjellen mellom Norge og Kina kan være 
vanskelig å se, men er viktig å forstå hvis man skal drive handel 
med Kina. Det er en stor forskjell i foretningskultur. 
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Etterpå var vi i mottakelse på den norske ambassaden hvor 
ambassadøren ga et langt foredrag om ambassaden og dens 
engasjement og historie. Deretter ble det servert en nydelig buffet. 
 
 
 

 

Aktive deltakere fra SDF på besøk hos Innovasjon Norge i Beijing. 

Dette er den norske 
ambassaden i Beijing. 

 

Her er fra mottakelsen i den norske ambassaden. Fra venstre 
sees: Wilhelm Friis-Baastad, Torsten Jütte, Ingrid Nordli, Harald 
Jørgensen og Liv Nordbye. Til høyre ser vi den norske ambassadør 
i Kina Tor Chr. Hildan. 
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3.2   Tysdag 21. november kl. 09 – 12:00 

State Council Informatization Office 
 
 

Skrive av Kirsti Berg og Bjørn Normann Sørensen 
 
 

Tysdag den 21. november møtte vi representantar for The State 
Council Informatization Office (SCITO). Dei var representerte med: 

Dr. Zhou Hongren - Executive Vice Chairman of Advisory Committee 
for State and Informatization, Member of the High - level Panel of 
Advisors of the United Nations ICT Task Force 
 
Mr. Shan Lipo – Division Director of the Department of Policy and 
Planning (SCITO) 
 
Mr. Xu Xinguo – Division Director of the Department of IT 
Applications Promotion (SCITO) 
 
Mr. Yang Silei – Official of the Department of E-government (SCITO) 
 
Ms. Wu Tianji – Secretary for Foreign Affairs of the General Office 
(SCITO) 
 
SCITO har fire avdelingar og et General Office. Ei av avdelingane er 
Department of Network coordination and Information Security. Denne 
avdelinga steller blant anna med internett—tryggleik og overvaking av 
internett-bruken. Det var diverre ikkje noen til stades frå den avdel-
inga i vårt møte. 

 
Nivå 
Det kan være litt vanskeleg å vite kva nivå i norsk forvaltning man kan 
samanlikne SCITO med. Kinas forvaltning har sterk forankring i Sen-
tralkomiteen for Kinas kommunistparti, dette gjeld og for forvaltninga 
på IKT- område. 
 
State Informatization Leading Group (SLIG) vart danna i 2001 etter 
vedtak i Sentralkomiteen og State Council for å etablere eit sterkare 
leiarskap innan eForvaltning, både for å få til auka bruk, og for å betre  

Representantar for The State Council Informatization Office. 
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informasjonstryggleiken. SCITO er eit av to utøvande organ for SLIG. 
Gjennom SCITO har kommunistpartiet direkte kontroll me IT-politikken 
i Kina.  
 
Presentasjonane ved SCITO var ei spesiell oppleving. Vi hadde ikkje 
forventa den grad av openheit. Det var nesten som å overvære et 
møte om eEurope- planane, med presentasjon av periodar i utviklinga, 
av oppnådde mål og av nye målsettingar. Presentasjonane ble fylgt av 
mange illustrasjonar.  

 

Kina vil om få år kunne ha ein førande rolle på så vel hardware som 
software sida, og gjere seg mindre avhengig av USA. Det er difor 
særleg interessant å sjå kor langt de er komme med modernisering og 
tenesteutvikling ved bruk av IKT, og sette seg inn i deira langsiktige 
planer og strategiar.   
 
Bruk av programvare med ope kjeldekode er viktig og kan få stor øko-
nomisk tyding i Kina. Ei rad argumenter nyttast, både i Noreg og inter-
nasjonalt, for å grunngje ynskje om større utbreiing av ope kjeldekode. 
Til dømes vil programvare der brukarane får høve til å nytta kjelde-
koden sjølve, motvirke monopolar i marknaden, og med det gje bruka-
rane større fridom i val av leverandør og lågare prisar. Ei rad program-
vareprodukt med ope kjeldekode kan kjøpast rimeleg eller lastas ned 
gratis frå nette. Dette gjer at ein kan sjå moglege rimelege kjøp både 
på kort og lang sikt. For Kina, med sitt store folketal, vil kjøp av pro-
gramvarelisensar i utlandet kunne bli svært dyrt. Bruk av Microsoft-
produkt vil gjere Kina meir avhengig av USA. Kina satsar difor på auka 
bruk av programvare med ope kjeldekode. Ei satsing i Kina kan og få 
ei påverknad globalt. Noreg har førebels ei varsam preferansepolitikk 
når det gjeld ope kjeldekode. Sterk satsing på ope kjeldekode av Kina 
og andre tilsvarande økonomiar, kan gje interessante resultat og for 
Noreg. 
 
Dr. Zhou Hongren ynskte den norske delegasjonen frå Statens 
dataforum velkomen til Kina og til the State Council Informatization 
Office (SCITO). Delegasjonsleiaren frå SDF takka og gjorde greie for  

 
Her sees dei norske representantane fra SDF. Frå venstre: Sissel 
Olaisen, Kirsti Berg, Torild Lund Andersen, Harald Jørgensen, 
Wilhelm Friis-Baastad, John Olav Kopperud og Bjørn Normann 
Sørensen. 
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delegasjonen sitt ynskje om å vitje SCITO. Formelle presentasjonar av 
den kinesiske og den norske deltakarane vart gjennomførde.  

Dr. Zhou Hongren sa vidare at Kina ser det som særs viktig å ta i bruk 
IKT på alle område i samfunnet. Kina har danna ei ekspert gruppe på 
18 personar (SLIG) kor mellom anna vise-statsministeren er medlem. 
At det er etablert på eit slikt høgt politisk nivå, syner kor viktig den 
kinesiske regjeringa meiner arbeidet er. Han roste Noreg for å ha kome 
langt med å ta i bruk IKT, og ynskte å lære av og samarbeide med 
Noreg. 
 
Eit område som Dr. Zhou Hongren la vekt på, var utviklinga innan IKT 
tryggleiken og viktigheita av dette arbeidet. Shan Lipo gav vidare ei 
orientering om Kinas IKT strategi 2006 – 2020 med vekt på : 

 
 Hovudtrekk innan IKT område 
 Hovudsatsingsområde  
 Prioriterte tiltak 

 
Under hovudtrekk understerke han at det var viktig å følgje dei inter-
nasjonale trendane. I tillegg må IKT tilføre og underbygge realisering 
av dei nye nasjonale måla om økonomisk og sosial utvikling og vekst. 
Kina har i den kommande strategiplanen for IKT set opp 9 hovud-
satsingsområde. Av desse skulle spesielt prioriterast:  
 

 IT applikasjonar for økonomisk sektor (e-commerce) 
 IT applikasjonar for sosial sektor 
 Utvikling av e-government 
 Utbygging av nettverkinfrastruktur og informasjonstryggleik. 

 
Av prioriterte tiltak trakk han spesielt fram IT trening for innbyggja-
rane, minsking av det digitale gapet (”sikre at alle har tilgang”), e-
government og e-commerce. 
 
 

 
 
Eit av områda som det vart fokusert på i presentasjonen, var Kina sin 
avhengigskap av utanlandsk teknologi. Med Kinas store innbyggjartal 
vil utgifter til lisensar til utanlandske patenteigarar verte svært store, 
og ei slik avhengigskap vil svekke Kinas muligheit for rask teknologisk 
utvikling. Det vert difor satsa på å styrke Kinas egen innovasjons- 
 

 

Prioriterte tiltak er IT 
trening for 

innbyggjarane, 
 minsking av det 

digitale gapet (”sikre 
at alle har tilgang”), 

 e-government og 
 e-commerce. 
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kapasitet, også på IKT-område. I dag er Kina i ”the low end of the 
value chain. We need some breakthroughs.” 
 
På spørsmål om bruk av open programvare, seinare under diskusjon-
en, vart det understreket at dette var av stor interesse for Kina.  
 
SCITO har som sagt ansvaret for informasjonstryggleik. Det omfattar 
også ansvar for den store internettkontrollen som gjennomføres i Kina. 
Det ble nemnd i presentasjonen at dei ynskjer å halde uønska mate-
riale eller informasjon unna. Det ble inga direkte diskusjon om dette 
temaet, men det ble handsama i møtet med Ministry of Science and 
Technology, sjå dette. (I tillegg til at internett på grunn av sensuren 
går tregt i Kina, er denne kontrollen med på å avgrense informasjons-
tilgangen, og er eit av fleire politiske overvakingstiltak som dei nytter 
svært store ressursar på). 
 
Shan Lipo gjekk gjennom Chinas Informatization Development and 
Strategy Framework. Han tok først føre seg Kinas utvikling innan IKT 
dei siste 30 åra, med særleg vekt på dei siste fem. Kina har vore, og er 
inne i ei rivande utvikling. IKT-industrien opplever ei rask vekst. Til-
gang til telekommunikasjon og internett  har auka radikalt.  
 
Som eit døme kan nemnast at mobiltelefonbrukarar har auka frå 43,3 
millionar i 1999 til 393,4 millionar i 2005. I prosent utgjer dette ei 
auke på over 900. Dette tyder på ei enorm vekst på dette område. Dei 
same vekstratane ser vi på andre IKT-relaterte område. Førebels er 
det likevel kunn 17 prosent av Kinas befolkning som har tilgang til 
internett og ca 30 prosent som har tilgang til mobiltelefon. Det seier 
litt om kva utfordringar Kina står overfor. Statistikken ser betre ut 
dersom vi ser på de sentrale områda i Kina, men landet har store 
utfordringar i forhold til å trekke med seg fjerntliggande rurale område, 
delvis utan utbygd infrastruktur.  
 

 

 

China Putian er ein viktig teleoperatør og produserar mobil-
telefonar for ein stadig aukande markad i Kina. I 2001, var 
China Putian rangert som det 10ende selskap med størst 
salsvolum i følgje National Statistics Bureau China. 



The Norwegian Government  
IT-Forum delegation study tour to China 

Side 17 

 
Overview of China E-government 
Yang Silei gjekk så gjennom Overview of China E-government. Han tok 
først føre seg hovudmåla i Kinas e-goverment politikk. Kor han spesielt 
la vekt på god planlegging av strategiar og prosjekt, og utvikling av 
gode e-government applikasjonar. Det var lagt vekt på at IKT- 
utviklinga skal støtte opp under Kinas strategiar for forvaltninga de 
neste 10 år. 
 
Det var interessant å høre at noen av måla var auka innsyn i informa-
sjon (increased transparency), auka deling av informasjon (ref. eEur-
ope- og eNorge-planene) og auka utnytting av informasjonen (exploa-
tion). Til samanlikning kom det i ein annen samanheng fram at det på 
landsbygda gjekk føre seg innhenting av persondata ved hus-til-hus-
metoden. 
 
 

 
På den juridiske sida vart viktigheita av elektronisk signatur og av 
nasjonale standarar nemnd. Brukaropplæring vart sett på som svært 
viktig og nødvendig, da Kina ser det som svært viktig å gje innbyg-
gjarane i landet tilgang til elektronisk offentleg informasjon. I dei 
kommande fem åra kjem Kina til å fokusere på følgjande område 
innafor e-government:   
 

 Fokusere på utvikling av applikasjonar 

 Integrering av eksisterande nettverk 

 Integrere dei ulike systemane innan e-government  

 Fokusere på brukarorienterte systemar.  

 

Det ble gitt eksemplar på viktige systemområde; som toll, valuta og 
skatt. Særlig vart det lagt vekt på å straumlinjeforma tolldeklarasjons-
systema. Det var også tydelig at det ble satsa stort på portalar. Den 
sentrale forvaltningsportalen har 44 millionar klikk per dag.  
 
 
 

På landsbygda 
henta dei inn 
persondata ved 
hus-til-hus-
metoden. 
 
 
Foto: Gro Selvik 
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Portalen til Ministry of Commerce ble nemnt som den beste av de 
departementale portalane og det ble opplyst at den er rangert blant 
verdens top 500 portalar. (Vi veit ikkje kven som har stått for 
rangeringa.) 
 
 

 
 
Oppe i all informasjonen, skvatt vi vel litt da vi fikk høre at det er over 
6000 elektroniske skjema. Ikkje rart at dei er interessert i samarbeid 
med Brønnøysundregistrene, som held greie på om nye skjema er 
nødvendige eller ikkje, når det gjelder innrapportering til forvaltninga 
her i Noreg. 
 
Avslutningsvis sa Yang Silei at det var viktig for Kina å samarbeide 
med europeiske land på e-government område og å lære av det andre 
land har gjort. Vi synes det var tydeleg at dei har god kjennskap til det 
som skjer på område i Europa. 
 
View of Chinese E- commerce &  
Information Resource Development and Utilization  
Xu Xinguo gjekk gjennom View of Chinese E- commerce & Information 
Resource Development and Utilization. (Hovudtrekk i presentasjonen 
omsett til norsk). Kina koordinerer e-handelen på departementsnivå. 
Utviklinga av på e-handelsområde går raskt sjølv om dei berre er i 
startgropa ennå. I 2005 selde verksomheitar varer og tenester over 
internett for ca. 775 000 mill. kroner. Det tilsvarer ca. 2 prosent av 
den totale inntening. Hovudarbeidsområde i den neste femårsperioden 
er å auke bruk av e-handel monaleg frå 2 prosent til eit snitt på over 
20 prosent. Av store prosjekt trakk han spesielt fram:  
 

 
 Bruk av E-handel i offentlege innkjøp 
 Bruk av E-handel i offentlige tenester for publikum 
 Utvikling av serviceplattform for E-handel 
 Bruk av E-business i internasjonale 

forretningsaktivitetar.  

Med Kinas store innbyggjartal vil utgifter til lisensar til utanlandske 
patenteigarar vere svært store, og ei slik avhengigheit vil svekke 
Kinas muligheit for rask teknologisk utvikling. 
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Her følgjer den Kinesiske presentasjonen oversatt av LiPing Yu (DU): 
 
1.  Koordineringsapparat 

Møterutinar for koordineringar på departementsnivå for E-
handel relatert arbeid. Initiativtakarar og sentrale koordi-
neringseiningar:  

 
 Statens informasjonskontor 
 Innovasjon og utviklingsutvalet 
 Vitneskapsdepartementet 
 Departementet for informasjonsteknologi 
 Handelsdepartementet 
 People’s Bank 

 
 

Deltakare: 
 

 34 stk relevante organisasjonar 
 47 stk lokale myndighetar som tilhører diverse provinsar 

 
 
2.  Utviklingsstatus i 2005: 
 

 Den totale summen som bedrifter bruker til å handle 
varer og kjøpe tenester for på Internett er 1 688 900 
millionar CNY. Det tilsvarer 8,5 prosent av total innkjøp. 

 
 Verksemder i Kina har seld varer og tenester over 

Internett for 909 500 millionar CNY. Dette tilsvarer 2 
prosent av verksemdene sin totale inntening innanfor 
sine kjerneforretningsområdar 

 
 2 prosent av SMBer i Kina nyttar ofte E-handel. 

 
 

 

 

Verksemder i Kina har seld 
varer og tenester over 

internett for 909 500 
millionar CNY. 



The Norwegian Government  
IT-Forum delegation study tour to China 

Side 20 

 
3.  Oversikt over spesiell kompetanse knytt til utvikling av  

E-handel: 
  

 Over 300 universitet og høgskular har utviklet linjer og 
fag innanfor E-handel 

 
 Vidareutdanning, og on-the-job training programmer i 

regi av private kursleverandørar over hele landet. 
 

   
4.  Oppsummering av dagens utviklingsstatus for E-handel  

i landet: 
   

 Oppstartsfase er ferdig, nå er det overgang til første 
steg innanfor applikasjonsutvikling 

 
 Meir avanserte nettstadar for E-handel byggast ut, men 

tal av gjennomførte elektroniske transaksjonar er 
førebels få 

 
 Det er stor utviklingar når det gjelder B2B type E-handel. 

Bruk av E-handel for verksemders innkjøp dominerer 
over ren kjøp og sal på internett  

 
 Digitale ulikskapar mellom generasjonar (GAP) kommer 

til å utviklast ytterligare 
 

 På landsbasis er kunnskapsnivået innan automatisering 
av forretningsprosessar førebels lav.     

 
 
5.  Hovedarbeidsområder i den 11. 5-års periode i Kina 
     

Hovudmåla: 
 

 E-handel støtta innkjøp og sal skal overstige 25 prosent 
og 10 prosent, av den totale summen for disse to typar 
aktivitetar av verksemder 

 
 Auke delen av SMBer som bruker E-handel ofte til 30 

prosent av alle SMBer i landet 
 

 Vidareutvikle støttesystem for gjennomføring av E-
handel.   

 
 
 Store prosjekter: 
 

 Bruk av E-handel i offentlige innkjøp  
 Utvikling av serviceplattform for E-handel  
 Bruk av E-business i internasjonale forretningsaktivitetar  
 Bruk av E-handel i offentlige tenester for publikum  
 Etablering av felles informasjonstenester innan logistikk  
 Vidarebygging av infrastruktur for E-handel 
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6.  Relevante politiske dokument frå nasjonal handlingsplan 

for bruk av E-handel: 
 

 Informasjon som viktige produksjonselement, kapital og 
verdiar i samfunnet skal sjåast like viktig som energi og 
materielle ressursar 

 
 Riktig bruk av informasjon som ressurs er helt 

avgjerande for at Kina skal vinne frem i den 
globaliserande økonomiutviklinga 

  
Informasjonsteknologi er ein viktig bidragsgjevar i den langsiktige 
utvikling av Kinas nasjonale økonomi. 
 
Norske innlegg 
Den norske delegasjonen hadde tre presentasjonar. Harald Jørgensen 
gjekk fyst gjennom Action Plan eNorway 2009. Deretter tok Liv Nord-
bye føre seg og gjekk gjennom ”Internet solutions for a more effective 
Public Roads Administration”. Til slutt gav Sverre Bauck ein oversikt 
over tilbod og bruk av e-tenester i Noreg i det han tok utgangspunkt i 
egen etat med presentasjonen ”Brønnøysund Register Centre and 
public e-services in Norway”. 
 
Debatt 
Etter innlegga følgde ein debatt som i hovudtrekk var knytt til Kina sitt 
syn på bruk av open programvare (open software) og bruken av desse. 
Dei var veldig opptatt av å utvikle, og å ta i bruk denne type program-
vare.  
 
Avslutningsvis vil vi understreke at vi var storlegen imponert over 
måten vi vart tatt i mot på, både fagleg og sosialt. Dei var fagleg svært 
godt førebudde, og hadde i tillegg sete seg godt inn i norske tilhøve. 
Både når det gjeld bruk av IKT i offentleg og privat sektor.  
 
 
 

 
 

 

Ms. Wu Tianji og 
Hilde Kristin 

Storvig hygger 
seg under den 

gedigne 
lunsjserveringen 

hos State 
Council 

Informatization 
Office. 

 

Etter møtet var ferdig vart vi invitert på ein velsmakande elleve 
rettars lunch. Her må vi innrømme at vi etter kvart forstod at det 
ikkje var meininga at vi skulle ete opp alt.  
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3.3   Tirsdag 21. november kl. 14:00 – 16:00 
Referat fra møtet med Ministry of Science and 
Technology (MOST) i Beijing 

 
 
Skrevet av Ingrid Nordli og Wilhelm Friis-Baastad 
 
 
 

 
 
Bakgrunn 
MOST har de siste tre årene arbeidet med en helt ny langtidsplan for 
forskning i Kina. He Fuxiang har ledet prosessen sammen med 2000 
forskere. Planen kjennetegnes ved vilje til åpning mot verdens kunn-
skapsgrunnlag og en åpning mot den nasjonale og internasjonale 
markedsøkonomien. Planen har som et av sine hovedsiktemål å skape 
et dynamisk og velfungerende innovasjonssystem som drivkraft for 
økonomisk vekst og sosial utvikling. 

 
De forskningspolitiske prioriteringene i Kina samsvarer i stor grad med 
våre i EU og i Norge: 

 
 Teknologi for ren energi 
 Utnytting av naturressurser som vann og petroleum 
 Moderne landbruk 
 Miljø 
 Helse og transport 
 e-tjenester 
 Sikkerhet og forsvar 

 

Vi møtte Dr. He Fuxiang, director i MOST, The Executive 
Office og Mr Hu som blant annet arbeider med ministeriets 
IT-løsninger mot forskerne. 
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De nevnte punktene er de viktigste prioriteringene i den nyskapende 
15-årsplanen for forskning i Kina. 
 
Forskning og utviklingsarbeid 
Offentlig forskning i Kina finansieres via MOST (50 prosent), de øvrige 
ministerienes egne S&T avdelinger, S&T enheter på ”province, 
prefeture and county level”, Natural Science Fundation and State 
Commission of Science, Technology and Industry for Defence. Det 
kjøres mange større forskningsprogram på et vidt fagspekter der det 
bevilges midler til forskningsprosjekter av 5 års varighet. 
 
Kina har årlig 1.05 millioner årsverk direkte involvert i forsknings- og 
utviklingsarbeid. Indirekte er 32 millioner mennesker involvert, og Kina 
brukte 1.35 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) til forskning i 
2004. Det var ca 140 milliarder norske kroner. De har ambisjoner om å 
øke ressursbruken til 2.5 prosent av BNP innen 2020. Kinesiske 
forskere sto for 7 prosent av de aksepterte vitenskapelige artiklene i 
internasjonalt anerkjente tidskrifter, og var 4. best i verden i 2005. 
 

 
 
Langtidsprogrammets målsetninger for institusjonelle innovasjonstiltak 
viser endringsvilje: 
 

 Tilrettelegging for at bedriftene skal bli hovedaktører 
innenfor forskning og utvikling samt få dem til å spille en 
hovedrolle på innovasjonssiden 

 
 Oppfordre til tett samarbeid mellom næringsliv, 

akademia og forskningsinstitutter 

 

Kina produserer mat til 22 prosent av verdens befolkning på  
7 prosent av verdens areal, men importerer også et betydelig 
volum av matvarer. Her ser vi en fruktselger. 
 
        Foto: Gro Selvik 
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 Reformere utdanningssystemet for å fremskaffe flere 

kreative og innovative talenter 
 

 Reformere personalforvaltningen innenfor vitenskaps- og 
teknologi-virksomhetene 

 
 Aksellerere utviklingen av Non Profit Making 

Organisations 
 

 Reformere myndighetenes forvaltningssystemer for å 
forbedre effektivitet og åpenhet. 

 
 
Økt samarbeid mellom Kina og EU – inklusive Norge 
 

 EU og medlemsstatene er høyt på agendaen for Kinas 
samarbeid innenfor S&T. Det har skjedd store fremskritt 
på dette området siden 1981. Galileo programmet er 
størst 

 
 Samarbeidet er utvidet fra energi til en rekke faglige 

områder som grunnforskning, jordbruk, helse, medisin, 
naturressurser, IKT, materialer, miljø og romfart.  

 
 
Møtedialogen mellom He Fuxiang, Mr Hu og SDF-delegasjonen 
omhandlet: 

 
 Hovedmålsetningen for Kinas IKT-utvikling er å utvikle 

tjenester for offentlig sektor 
 

 Det nødvendige infrastruktur nettverket er allerede 
etablert. Fokuset er nå å bygge et nettverk for hele 
nasjonen for å sørge for dokumentflyt på en felles 
plattform 

 
 Fokusområdet vil være integrasjon og deling av 

informasjon.  
 
 
 

 
 
Kina benytter i stor grad software fra Microsoft på grunn av gunstige 
lisensavtaler, men de ønsker å minske avhengigheten ved å benytte 
mer Open source som Linux, og de har en Red Flag plan for å realisere  

 Erling Svendby og John 
Olav Kopperud på møte 
med MOST 
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dette. Foreløpig er det Microsoft som rulles mest ut. På eLærings-
området fremheves særlig SPARK programmet som gir bønder 
markedsinformasjon. 
 

 
 

Kina har ikke etablert noen lovgivning på informasjonsområdet. 
Offentlig databaseinformasjon eies og kvalitetssikres av staten. De 
fleste databasene er til bruk for det offentlige, og man forsøker å 
stimulere til informasjonsdeling departementene i mellom. 
 
Det er 5-6 forskningsinstitutt som arbeider særlig aktivt på IKT-
området. IKT-industrien vokser svært raskt, og det forventes en stor 
forandring der det etableres en tettere integrasjon mellom aktørene på 
IKT-området – næringslivet og universitets-/instituttsektoren. 
 
Innenfor telemedisinområdet er det arbeidet med satellittsystemer for 
å gi folk tilgang til telefoni og internett. Innsatsen strekker seg over en 
tiårsperiode og fullfinansieres av staten. Tilsvarende storprosjekter 
som ”Golden Projects” er realisert på flere områder.  

 
He Fuxiang avsluttet med å understreke at Kina, EU og Norge priori-
terte mange av de samme områdene innenfor forsknings- og utvik-
lingsarbeidet de kommende årene. Kina vurderer det som viktig å ha 
god kommunikasjon med Norge.  
 
Det ble tid til en kort presentasjon fra Torsten Jütte fra Olje og Energi 
departementet om de siste teknologiske nyvinninger og metoder 
innenfor norsk oljeindustri. (Den planlagte presentasjonen fra 
Forskningsrådet hadde He Fuxiang nettopp hatt i Oslo.) 
 
Kinas gyldne prosjekter er tittelen på en rekke teknologiske 
storsatsinger de siste 15 årene. De har omfattet: 

 
 Telekommunikasjonsområdet 
 Infrastrukturtiltak 
 Informasjonsløsninger og digitale fellestiltak.  

 
Hensikten har vært å modernisere den kinesiske økonomien, og 
prosjektene har blitt koordinert av flere departement. Det er satset 
store ressurser og benyttet ekspertise og teknologi fra utlandet i 
mange av løsningene. Prosjektene ble inndelt i fire faser. 

Det arbeider ca 450 mennesker i departementene på IKT-
området - 50 av disse er knyttet til avdelinger i MOST. Mange 
av disse arbeider i særskilte service sentre, og stadig flere 
tjenester blir outsourcet. 
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Fase 1 

• Golden Bridge – infrastruktuen for Kinas økonomiske 
informasjonsnettverk 

• Golden Gate – et informasjonsnettverk knyttet opp mot 
Handelsdepartementet og tollmyndighetene 

• Golden Card – et eksperiment med elektronisk betaling   
• Golden Sea – et informasjonssystem som understøtter 

samarbeidet mellom topplederne i regjering, og sikrer dem 
tilgang til data fra alle institusjoner, organisasjoner og 
kontorer direkte underlagt sentralkomiteen i 
Kommunistpartiet. 

 

Fase 2 besto av prosjekter med informasjonsnettverk bygget for 
økonomisk utvikling: 

• Golden Macro – skulle bistå “finansdepartement” og 
tilsvarende nasjonale styringsorgan 

• Golden Tax – er et datanettverk for å knytte sammen all 
skatteadministrasjon (Beijing pluss 50 regioners 
administrasjon og 800 skattekontor) 

• Golden Intelligence – dreier seg om Kinas internett 
tjenester. 

 

Fase 3 hadde å gjøre med applikasjoner fra IT-programmet tilpasset 
ulike samfunnssektorer: 

• Golden Enterprise – konstruksjon av intranett i store og 
mellomstore virksomheter samt om deres samhandling 

• Golden Agriculture – en databank service som gir 
landbruksrettet informasjon, inneholder værmeldinger og 
markedsinformasjon 

• Golden Health – informasjonsutvekslingssystem for 
sykehus og helsedepartementet 

• Golden Information – et nettverk som knytter de ulike 
datainnsamlingsenhetene sammen for å få fram nasjonale 
statistikker 

• Golden Housing – en nasjonal database (register) for 
informasjon om eiendommer. 
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Fase 4 fokuserte på bygging av Kinas telekommunikasjons- og 
nettverksindustri: 

• Golden Cellular – et konsortium med store innenlandske 
bedrifter for mobilkommunikasjon 

• Golden Switch – et program for å bygge Kinas 
innenlandske digitale switch industri 

 

 
 
 
China’s Golden Shield – år 2000  
fokuset på sikkerhet førte til dette prosjektet  
Det resulterte i etableringen av dagens sentrale løsninger for informa-
sjonskontroll. Hensikten er å sikre ansvarlighet, unngå kriminalitet og 
forbedre politiets arbeid. Man ønsket å etablere et landsdekkende digi-
talt overvåkingsnettverk som knyttet sammen de regionale sikkerhets-
kontorene. 

 
 

Kommentar: 
Dagens internettjenester for vanlige brukere er tregere enn vi er vant 
til i Europa på grunn av særskilte filtreringsmekanismer. Brukernes 
nettaktiviteter mot kinesiske, men ikke minst internasjonale nett-
steder, blir kontrollert. Kriminell aktivitet, forsøk på etablering av 
politisk oposisjonelle nettsteder eller forsøk på å laste ned uønsket 
informasjon blir straffet. Kina bruker store ressurser på kontroll av sin 
nye digitale mur mot omverdenen. Overvåking av uønsket nettaktivitet 
foregår i mange land, men den kinesiske kontrollen på det politiske 
området virker like streng for elektronisk samhandling som ellers.  
 
 
  

Kina har et enormt hurtigveksende 
mobilmarked. 

Fase 4 i Kinas program 
satte fokus på mulighetene i dette 

markedet. 
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3.4   Tirsdag 21. november kl. 18:30 – 20:00 
Referat fra kort mote med Tsinghua University, 
School of Science and Technolgiy ved Vice Dean Dr. 
Zhisheng Niu og Dr. Hunxia Xing med flere 

 
 
Skrevet av Ingrid Nordli og Wilhelm Friis-Baastad 
 

 

 
Tsinghua University ble etablert i 1911 for å forberede studenter for 
utenlandsstudier. Universitetet har i dag 13 fakulteter (utgjør 49 ulike 
enheter) samt 5 uavhengige avdelinger.  
 
32.152 studenter benyttet universitetet i 2005, av disse var 1761 
utenlandske. Tsinghua regnes i dag som et av Kinas aller beste 
universiteter, og det er sterk konkurranse om å få studieplass. 
Kinesiske studenter kan studere utenlands i inntil 2 år som en del av 
sin grad ved Tsinghua. 
 
Universitetet har en egen forskningsarena som industri og offentlig 
sektor kan kjøpe seg inn i for å få informasjon eller bidrag til å løse 
utfordringer. De har en satellitt i Shenzhen, som er den byen i Kina 
med mest høyteknologisk aktivitet og ekspertise. 
 
Delegasjonen besøkte SIST – School of Science and Technology  - se 
organisasjonskartet på denne linken:  
 
http://www.sist.tsinghua.edu.cn/Article_show_eng1.asp?articleID=495   
 
Dette er et av Kinas ledende IKT-miljø. Det er ingen sterk industriell 
forsknings- og utviklingssektor i Kina, dermed blir samarbeidet med 
universitetenes Forsknings- og utviklingsvirksomhet desto viktigere. 
 
Tsinghua deltar aktivt i de ”12 Golden projects” i Kina.  De er også 
sentrale i de fleste nye større IKT-prosjekter som regjeringen har satt i 
gang for å bedre dataintegrasjonen og videreutvikle eTjenester i Kina. 
Universitetet er også involvert i det nasjonale “High-tech R&D Program 
863”. Programmet som ble etablert av Mr. Deng Xiaoping i 1986 har  
 
 

Tsinghua Universitet i Beijing. 
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stimulert Kinas høyteknologiutvikling, deres forsknings- og 
utviklingskapasitet, den sosioøkonomiske utviklingen og sikkerheten.  
 
SIST arbeider med Government Information Architecture. De arbeider 
med å koble store offentlige databaser mot 12 ministerier med 
informasjon om personer, virksomheter, skatt mv. De "12 Golden 
projects" er knyttet til de faglig relevante ministeriene. Kina ønsker å 
lage Federal Enterprises – etter USA-modell. De ser også mot den 
”Interoperable” modellen de finner i The United Kingdom. 
 
Universitetet benytter og drifter Kinas CERNET 2 – det største IPv6 
nettet i verden – som binder sammen alle de kinesiske universitetene. 
CERNET (China Education and Research Network). 
 
De deltar i de store satsingene blant annet gjennom IC – Integrated 
Circuit School of Software ble etablert i 2002 for å utdanne software 
ingeniører som kan gå inn i IKT-industrien i Kina.  
 
Innenfor eScience arbeides det for eksempel med eLibrary - en katalog 
som integrerer informasjon på web. Universitetssektoren har i dag 
CALIS (China Academic Library and Information System). 
 
Tsinghua deltar også aktivt i prosjektet Red Flag – som er en Linux 
satsing for å redusere Microsoft innflytelsen og kostnadene rundt 
denne. Kinesiske Red Flag integrerer norske Opera i sin nye Linux-
klient.   
 
Red Flag Software, Beijing 
Siden selskapet ble dannet i juni 2000, har Red Flag Software vokst 
raskt til det største Linux-selskapet i Kina med mer enn 150 ansatte.  
 
 

 

Vi ble tatt meget godt i mot. Her får vi en flott presentasjon av 
Tsinghua Universitetet i Beijing. 
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Vervingsmelding til kommende studenter fra Dean Gong Kee,  
School of Information Science and Technology 
 
 

 

3.5   Onsdag 22. november kl. 09:00 – 11:00 
The Ministry of Education (MoE) 

 
 

Skrive av Hilde Kristin Storvig og Morten Haug Frøyen 
 
 
 

 
 
Allereie før avreisa til Kina synte det kinesiske Utdanningsdeparte-
mentet (MoE) seg som eit effektivt og grundig departement, som ville 
vere vel førebudde før møtet med delegasjonen frå Statens Dataforum.  

 

Informasjonsvitenskap og teknologi er et av 
de mest aktive og raskest voksende 
studieområder med den bredeste og dypeste 
innvirkning på vårt samfunn. IKT forandrer 
vårt arbeid og vår livsstil, og bransjen 
utvikler seg til en ledende industri som 
utvikler vår nasjonale og globale økonomi. I 
tillegg har IKT en avgjørende betydning på 
områder som biologi, materialvitenskap, 
energi- og miljøområdet. Siden etableringen 
har fakultetet alltid trukket til seg de beste 
studentene. 

 
Vi vart ønskte hjarteleg velkomne både til Kina, Beijing og 
Utdanningsdepatementet. 



The Norwegian Government  
IT-Forum delegation study tour to China 

Side 31 

 
 
Både den kinesiske ambassaden i Noreg, det norske Kunnskaps-
departementet og to representantar frå det norske Utdannings-
direktoratet var i kontakt med MoE, for å gje utfyllande informasjon 
om ulike emne vi gjerne ville ta opp, kven som skulle delta og til og 
med omsett CV på enkelte delegasjonsdeltakarar! Vi var ein smule 
engstelege for at desse djuptgåande førebuingane skulle skuldast 
motvilje, men det stikk motsette skulle vise seg å vere tilfellet. 

Møtet med MoE 
Delegasjonen vart motteken av: 
 
Zhang Jin - Deputy Director, Division of European Affairs 
Du Man - Programme Officer, Division of European Affairs 
Hegang Wu - Programme Officer, Division of ICT 
  
Zhang Jin innleidde med å ønskje delegasjonen hjarteleg velkomen, 
både til Kina, til Bejing og til departementet. Delegasjonsleiaren frå 
SDF takka og gjorde kort greie for kven delegasjonsmedlemmene 
representerte, kva som var ideen bak studieturen til Kina og ønsket om 
ei vitjing til det kinesiske Utdanningsdepartementet. 
 
Generelt om departementet og grunnopplæringa 
Zhang Jin gjorde så greie for hovedfunksjonane til departementet, sjå: 
http://www.moe.edu.cn/english/ministry f.htm før ho gav oss eit 
innsyn i status for grunnopplæringa i Kina, og kva slags prinsipp som 
skulle liggje til grunn for den obligatoriske 9-årige skulen. 
 
Pr 2004 syner statistikkane at 98,95 prosent av borna startar og tek 
del i den første 6-årige grunnopplæringa (til skilnad frå 1949, då det 
berre var 20 prosent). På grunn av fattigdom i dei vestlege delane av 
Kina går dette talet ned til 94.1 prosent i det som hos oss tilsvarar den 
3-årige ungdomsskulen (men likevel opp frå berre 6 prosent i 1949). 
Kina har om lag 18-20 millionar elevar på kvart alderssteg i grunn-
opplæring. I den vidaregåande skulen går halvparten (om lag 8.5 mill.) 
på ordinær ”High school”, mens den andre halvparten går over til meir 
yrkesretta studiar. 

 

Pr 2004 syner statistikkane 
at 98,95 prosent av borna 
startar og tek del i den 
første 6-årige 
grunnopplæringa (til skilnad 
frå 1949, då det berre var 
20 prosent). 
 
 
 
 
Foto: Gro Selvik 
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Fokus på rurale strok i Vest-Kina 
Departementet har dei siste åra hatt eit sterkt fokus på utvikling av dei 
fattige delane av Kina, i hovudsak på landsbygda i Vest- og Nordvest-
Kina. Ved sida av fokus på IKT (sjå lenger nede) har det også vore 
arbeidd med tilrettelegging for få- og udelte skular, samstundes som 
elevane får gode tilbod om opphald på internatskule i den næraste 
byen av noko storleik. Gratisprinsippet vart tungt presisert i møtet. 

IKT i grunnopplæringa 

I grunnopplæringa har konsentrasjonen særleg vore retta mot å auke 
kapasiteten i dei fattige stroka. Dette inneber ei satsing på breiband-
utbygging så langt råd er, dernest løysingar med modem, satellitt eller 
– i verste fall – DVD- og CD-spelarar med digitale læremiddel 
installert. Det er i dag om lag 22 elevar pr PC i Kina.  
 
I 2000 starta departementet eit eige IKT-prosjekt retta mot 
landsbygda med 3 hovudmål: 
 

1. Alle skular skal på internett 
2. Universell utforming skal prioriterast 
    (dvs tilrettelegging for svaksynte, blinde osb) 
3. Lærarane skal kursast! 

 
I dette prosjektet – ”ICT in rural areas” – har MoE dei siste åra brukt 
100 mrd. RMB (om lag 85 mrd. NOK) i tillegg til 60 mill. RMB i 
subsidiar til dei fattigaste skulane. Pr i dag har 70 prosent av 
grunnskulane og 80 prosent ungdomsskulane tilgang på Internett. 
Målet er at ein i løpet av 2007 skal vere oppe i 100 prosent dekning. 
 
 
 

 
 

IKT i høgare utdanning 
Det er i dag 20 millionar studentar innan høgare utdanning i Kina, mot 
6,4 mill. i 1998 (og 160 000 i 1949). På dette området orienterte 
departementet særleg om ulike prosjekt som vart kalla 911- og 985-
prosjekta. 985-prosjektet inneber i korte trekk ei sterk satsing frå 
toppleiinga i Kina for å etablere eit sett av kinesiske universitet som på  
sine område skal vere mellom dei leiande i verda. Dette gjeld mellom 
anna universitetet i Bejing og Tsinghua University.  
 

Ivrige representanter fra SDF fra venstre: Wilhelm Friis-
Baastad, Torild Lund Andersen og Morten Haug Frøyen. 
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I rurale strok tilbyr ein no nettbasert høgare utdanning saman med 
meir tradisjonell korrespondansebasert utdanning. 50 prosent av 
vaksen- og vidareutdanning inneheld no IKT-element, mens 25 prosent 
av all høgare utdanning har det same. 
 
Gjennom prosjektet CERNET har Kina dei siste åra lagt over 20 000 km 
med ulike kabel- og fiberlinjer for å få alle universitet og høgskular 
kopla på nettverket. Dette nettverket går til 200 byar og omfattar 2 
mill. maskiner, 12 mill. brukarar, samstundes som nettverket også 
inneheld andre kanalar for t.d. digitale overføringar. 
 
Kina hadde i 2003 68 ”E-Colleges” som då hadde 2,23 mill. studentar, 
dei fleste deltidsstuderande. Dei kunne velje mellom 158 kurs i 10 
ulike fag, og det var plassert 3000 ”læringssenter” omkring i landet. 
 

Utfordringar på IKT-området 
Vertskapet frå det kinesiske Utdanningsdepartementet var svært opne 
og direkte om det dei såg på som aktuelle problemstillingar og 
utfordringar dei komande åra. I stikkordsform kan nokre av desse 
karakteriserast på denne måten: 
 

 Lærarutdanninga vert hengande etter, det trengs ein 
kraftig kompetanseauke i denne yrkesgruppa 

 Infrastruktur 
 Brukarstøtte 
 Utskiftingar av utstyr/vedlikehald 
 Læremiddel- og programvareutvikling 
 Kvalitetskontroll 
 Det er naudsynt med ei rekke forskriftsendringar i den 

kinesiske opplæringslova 
 Bruk av opne standardar 
 Implementering av IKT i alle læreplanar 

 

 

 

Morten Haug Frøyen og Harald Jørgensen gav ei 
generell innføring om den norske skulesektoren. 
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Konklusjon 

Frå delegasjonen var det ikkje tid til å gje meir enn ei kort innføring i 
Kunnskapsløftet og generell informasjon om den norske skulesektoren. 
I etterkant av møtet har vi sendt over fleire presentasjonar til MoE. I 
tillegg fekk dei ein god del informasjonsmateriell frå Kunnskapsdep- 
artementet og Utdanningsdirektoratet. Dessutan hadde den kinesiske 
delegasjonsleiaren nettopp vore i Noreg for å delta på eit seminar i det 
norske Kunnskapsdepartementet saman med den kinesiske visestats-
råden og hadde derfor god og oppdatert kjennskap til den norske 
skulesektoren. 
 
Den mest fascinerande konklusjonen delegasjonen kunne trekkje etter 
dette møtet, var først og fremst kor like utfordringane er i Noreg og 
Kina, uavhengig av om ein har 160 000 000 eller 550 000 elevar i 
grunnskulen og sjølv om Kina har eit landareal om lag 30 gongar 
større enn Noreg. 
 
Vertskapet var imponerande vel førebudde og profesjonelle, dei var 
ekstremt dyktige i engelsk og gav både på slutten av møtet og i 
seinare e-postutveksling uttrykk for ønske om meir kontakt og 
samarbeid mellom våre to land. 

 
 

3.6   Onsdag 22. november kl. 12:00.  
Besøk hos NACAO – National Administration for Code 
Allocation to Organizations  

 
 
Skrevet av Sverre Bauck 
 
 

 
 

 

Hilde og Sverre ble meget godt mottatt. 
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Hilde Kristin Storvig og Sverre Bauck begge fra Brønnøysundregistrene 
(BRC) besøkte sin motsvarende kinesiske etat NACAO i Beijing. 
 
NACAO tilsvarer i all hovedsak Enhetsregisteret hos Brønnøysund-
registrene. NACAO fører register over og tildeler unike koder til 
bedrifter og legale enheter i Kina. Kontakten mellom de to har vært 
under utvikling de siste to årene, og det har vært gjensidige besøk på 
toppnivå. 
 
Mens Enhetsregisteret har noen få hundre tusen registreringer, har 
NACAO mellom 14 og 15 millioner. Begge har fullelektroniske registre.    
 
I Enhetsregistre har BR hittil brukt D-nummer fra Skatteetaten som 
identifikator for utlendinger; denne metoden har begrensninger ved at 
adresseinformasjon om disse personene ikke lett lar seg vedlikeholde. 

 
NACAO bruker passnummer som identifikator for utlendinger. Denne 
løsningen blir tatt med hjem til vurdering. Det må blant annet avklares 
hvordan korrekthet og gyldighet kan valideres. 
 
NACAO har etablert egen CA og PKI-tjenester ut fra behov for sikring 
av informasjon og sporing av oppdateringer. Foreløpig har noe over 
200 000 enheter tatt denne teknologien i bruk for å kunne ha sikker 
elektronisk kommunikasjon med NACAO. 
 
NACAO tilbyr interessante søketjenester til sine kunder; de tilsvarer 
oppslag som BR tilbyr i Enhetsregisteret og i 13 andre EØS-land 
gjennom EBR (European Business Registers). I tillegg kan man hos 
NACAO søke etter enheter med gitte gateadresser, og man kan finne 
hvilke bedrifter enkeltpersoner er involvert i. 
 
NACAO viste også stor interesse for Statens Dataforum og vil se på 
muligheten for å initiere etablering av tilsvarende i Kina.  
 

 
3.7   Onsdag 22. november kl. 14:00 – 17:00 

The Ministry of Health 
 
 

Skrevet av Torild Lund Andersen og Bea Dahl 
 
 
Presentasjon fra den norske delegasjonen 
Etter presentasjon av de kinesiske og norske deltakerne, innledet 
delegasjonsleder Harald Jørgensen med en presentasjon av Samspill 
2007, Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren hvor blant 
annet Norsk Helsenett ble presentert. Det ble også rettet fokus mot 
helseavtalen mellom Kina og Norge hvor de foreløpige samarbeids-
områdene er innenfor tradisjonell kinesisk medisin, primærhelse-
tjenesten, HIV/Aids området, Psykisk helse og Helse Mor/Barn. 
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Avdelingsdirektør Torild Lund Andersen presenterte så organisering og 
resultater av virksomheten til Norsk Pasientskadeerstatning. 
 
Seksjonssjef Bea Dahl ga deretter en kort orientering om NAV-
reformen. NAV står for Arbeids- og velferdsetaten. På nettutgaven av 
rapporten kan du finne link til innlegget. Det heter NAV, Directorate of 
Labour and Welfare. 
 
Presentasjoner fra de kinesiske vertene 
Det kinesiske vertskapet besto av: 
 
 
Mr. Ma Jiaqi - Director, Information Center, China CDC 
Mr. Wang Caiyou - Vice director, Center for Health Statistics & 
Information, MOH 
Dr. Gu Tao - Center for Health Statistics & Information, MOH 
Ms. Wang Liping - Information Center, China CDC 
Mr. Zhao Hui - China Tianjian Medical Technical Company 
 
 
Mr. Ma Jiaqi understreket at det generelle helsevesenet i Kina er å 
anse som et utviklingsområde når det gjelder bruk av IKT, men 
understrekte at sykehusene i byene er godt utstyrt. Det er 17 000 
hospitaler, hvorav 10 prosent bruker nettverk til medisinske formål. I 
Kina brukes foreløpig nettverket mest til administrative oppgaver. Det 
ble for 10 år siden satt opp telenettverk, men dette nettverket 
benyttes svært lite. Mye av utfordringen i det kinesiske helsevesenet 
ligger i at ca 50 prosent av den eldre befolkningen ikke oppsøker lege i 
det hele tatt. Dette skyldes både dårlig økonomi, lange avstander og 
mistro til legestanden. Imidlertid var SARS epidemien en hendelse som 
poengterte viktigheten av god kontakt med hele den kinesiske 
befolkning og fokus ble rettet mot utviklingen av rapporterings-
systemer i forbindelse med denne epidemien i 2003. 
 
Fra 1950 til 1985 var rapportering av smittsomme sykdommer basert 
på månedlige papirrapporter fra fylkene. Fra 1885 til 2003 ble 
månedlige rapporter sendt på e-post. Fra 2004 ble det tatt i bruk et 
web-basert rapporteringssystem som sender løpende oppdateringer.  
 
Det rapporteres 37 forskjellige infeksjonssykdommer som er 
kategorisert i gruppe A, B og C, avhengig av alvorlighetsgrad.  
 
I tillegg til rapportering av smittsomme sykdommer, inneholder 
systemet rutiner for å rapportere ulykker/katastrofer, rutiner for  

 

Wilhelm Friis-Baastad, Harald Jørgensen, Torild Lund Andersen og 
Morten Haug Frøyen. 
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håndtering av de farligste smittsomme sykdommer, rapportering av 
dødsfall, helserelaterte risikoforhold (luft, vann, mat) og et 
informasjonssystem for sykdomskontroll og forebyggende tiltak. 
 
Ca 47 000 medisinske enheter har nå mulighet til å benytte systemet. 
Det er ca 5000 brukere og det rapporteres gjennomsnittlig 12 000 
tilfelle hver dag. 
 
Erfaringene viser at det nye systemet har ført til en mye raskere og 
mer omfattende rapportering av smittsomme sykdommer, og som 
igjen har ført til man kan gå inn med forebyggende tiltak på et langt 
tidligere tidspunkt. Etter at systemet ble innført har de kinesiske 
myndighetene blant annet oppdaget langt flere tuberkulosepasienter.  
 
Hva gjelder forbedringsområder, så ble det påpekt et behov for for-
bedring både innenfor infrastruktur, innenfor kapasitet for dataanalyse 
og det var også et ønske om raskere deling av informasjon for å 
forbedre grunnlaget for raske og riktige beslutninger.  
 
 

 
 
Mr. Zhao Hui, China Tianjian Medical Technical Company 
Presentasjonen ble holdt av en av leverandørene av IKT til 
helsevesenet. Det er noen hundre firma som leverer løsninger av 
varierende kvalitet, og de kinesiske myndigheter har ikke noen sentral 
styring av dette området. Det ble påpekt at det var store utfordringer 
når det gjelder standardisering og utveksling av opplysninger mellom 
systemene. Det aktuelle selskapet som holdt presentasjonen leverte 
hva som ble ansette å være et totalsystem for sykehus, og var 
leverandør til flere store sykehus i Kina. De hadde etablert to 
datasentraler i Kina og planla ytterligere to. Selskapet hadde blant 
annet utviklet telemedisinsystem for hjertesykdommer som var tatt i 
bruk i Israel og Kina og hadde et samarbeid med blant annet Intel og 
Oracle. 
 
Dr. Gu Tao, Center for Health Statistics & Information, MOH 
redegjorde for arbeidet med å samordne og integrere opplysninger 
som ble samlet inn via to hovedkanaler. Opplysningene blir pr i dag 
lagret i to ulike databasesystemer. Den ene kanalen er overvåknings-
systemet for smittsomme sykdommer som er beskrevet ovenfor og 
den andre baserer seg på en bredere årlig innrapportering fra enheter  
 

Det kinesiske helsedepartementet informerte om Kinas 
helsepolitikk. 
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som kommuner, sykehus og husholdninger. Denne rapporteringen tar 
for seg områder som ernæring, økonomi, sosiale forhold og helse. Det 
pågår et arbeid med å integrere de ulike systemer/komponenter, men 
det gjenstår i følge Dr. Gu Tao forholdsvis mye arbeid innenfor 
områdene datafangst, kommunikasjon og også på databasesiden. 
 
 

 
 
 
Utveksling av informasjon,  
synspunkter og diskusjon etter presentasjonene 
Delegasjonsleder ble spurt om hvilket departement som eier Samspill 
2007- planen. Det ble redegjort for eierskapet og delegasjonsleder gikk 
litt mer i dybden i forhold til gjennomføring og hvilken sektor som har 
ansvar for måloppnåelse. Det ble redegjort for Nasjonalt helsenett og 
dennes driftsorganisasjon som har ansvar for levering av sikker 
basiskommunikasjon mellom aktørene i helse- og sosialsektoren. 
 
Det ble stilt spørsmål om Norges bruk av elektroniske signaturer og 
identifisering av brukere, og det ble derfor redegjort for arbeidet med 
Altinn/Min side/Min ID (sikkerhetsløsningen), Elektronisk innrapporte-
ring fra leger og apoteker til arbeids- og velferdsetaten (ei@-
løsningen) og FEIDE-prosjektet for sikker kommunikasjon i 
undervisningssektoren. 
 
Når det gjaldt helsevesen i Kina generelt, opplyste Mr. Ma Jiaqi, om at 
de færreste kinesere pr i dag har noen helseforsikringsordning, noe  
som fører til at også fattige kinesere forsøker så godt de kan å spare 
midler i tilfelle det oppstår sykdom. Det arbeides med en frivillig 
rimelig helseforsikringsordning som skal innføres gradvis fra neste år. 
 
 

 
Det ble tatt et fellesbilde foran Helsedepartementets flotte malte 
vegg av den kinesiske mur. Fra venstre: Mr Wang Caiyou, Bjørn 
Normann Sørensen, Per Fjeldstad, Ingrid Nordli, Erling Svendby, 
Torsten Jütte, Sissel Olaisen titter frem, Mr. Ma Jiaqi, Eva Kristin 
Samuelsen, Liv Nordbye, Kirsti Berg, Harald Jørgensen, Torild Lund 
Andersen, Bea Dahl, Ms. Wang Liping, Liping Yu, John Olav 
Kopperud, Wilhelm Friis-Baastad og Morten Haug Frøyen.  
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På spørsmål om betydning/posisjon til tradisjonell kinesisk medisin i 
helsevesenet, ble det beskrevet som en begrensning i forhold til bruk  
av moderne teknologi at det er mangel på kapital innenfor tradisjonell 
medisin, det skjer derfor lite foreløpig på IKT-området. 
 
På spørsmål om hvilke planer ministeriet har for å få helseinformasjon 
ut til befolkningen, ble det svart at det som fungerer i landlige distrik-
ter er radio og TV. Det er lokale planer for informasjon i de ulike syke-
hus/institusjoner, og disse er også kilde til opplysninger om helse-
forhold innenfor sitt distrikt. Når det gjelder bruk av elektroniske 
helsetjenester, så er organiseringen av helsevesenet en utfordring. 
Hver lege må være registrert lokalt for å kunne arbeide, og dette 
setter begrensning i forhold et landsomfattende system.   
 

 

3.8   Fredag 24. november kl. 09:00 – 12:00 
Det Norske Veritas 

 
 

Skrevet av Erling Svendby 
 
 

Statens Dataforum ble ønsket velkommen til DNVs kontor i Shanghai 
av Thomas Vogth-Eriksen, DNVs regionsjef for Asia og Australia. 
Thomas holdt en presentasjon av Det Norske Veritas generelt og 
aktiviteten i Kina spesielt. Videre delte han i dialog med delegasjonen 
erfaringer norske DNV-ansatte opplever ved stasjonering i Kina og 
andre deler av verden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Song Lin - ICT Product manager in Greater China, holdt en 
presentasjon av DNVs sertifiseringsvirksomhet av IKT-virksomheter. 
 
Yann Hamon - Director DNV IT Risk Management in China, holdt en 
presentasjon av DNVs virksomhet innenfor rådgiving for forbedring og 
risikostyring av IKT-virksomheter. 
 
Møte ble avsluttet med en fortreffelig kinesisk lunsj sammen med våre 
verter. 

Statens Dataforum ble ønsket hjertlig velkommen til DNVs 
kontor i Shanghai. 
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Kort om Det Norske Veritas (Thomas Vogth-Eriksen) 

Det Norske Veritas (DNV) er en norsk uavhengig selveid stiftelse 
etablert i 1864 som har formålet: sikring av liv, verdier og miljø. 

 
 
DNV tilbyr tjenester for ”Managing Risk”, blant annet: 

 
 Maritim skipsklassifisering (som delegert myndighetsorgan 

av havne- og flaggstater). DNV er en av de 4 store 
internasjonale klasseselskapene i verden 

 
 

 I Norge er DNV delegert tilsynsroller (taubanetilsyn og park- 
og tivolitilsyn) 

 
 Sertifiseringstjenester av ledelsessystemer på kvalitet, 

miljø, sikkerhet og informasjonssikring, av personell og av 
produkter (blant annet er DNV delegert myndighet for CE-
merking av en rekke produkter). DNV er nr 2 i verden som 
sertifiseringsorgan på ISO9001 med ca 70.000 sertifikater 

 
 

 En av de internasjonalt ledende på kvalitets- og 
risikorelaterte rådgivingstjenester for virksomhetsutvikling. 

 
DNV med hovedkontor i Norge har ca 7.000 ansatte ved ca 300 
kontorer i mer enn 100 land. 
 

Det Norske Veritas i Kina (Thomas Vogth-Eriksen) 
DNV åpnet sitt første kontor i Kina i 1888 og har i dag 32 kontorer i 22 
byer og over 500 ansatte. Aktiviteten i Kina er sterkt økende. 

 

Statens Dataforum ble ønsket velkommen til DNVs kontor i 
Shanghai av Thomas Vogth-Eriksen, DNVs regionsjef for  
Asia og Australia. 
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Kina har de senere årene prioritert å fokusere på temaer innen miljø, 
sikkerhet og etisk adferd. Sertifikater fra anerkjente sertifiserings-
organer gir den kinesiske industrien troverdighet og markedsadgang i 
den vestlige verden. 

Sertifisering av IKT-virksomheter i Kina (Song Lin) 

DNV er det ledende sertifiseringsorganet i Kina med over 50 % 
markedsandel på IKT relaterte standarder: 
 

 
 ISO9001/Tickit på kvalitetsledelse av IT-systemutvikling, 

støtte, drift og vedlikehold 
 

 TL9000 på kvalitetsledelse innen telekommunikasjon 
 

 ISO27001 på informasjonssikkerhet 
 

 ISO20000 på IT-driftsledelse (ITIL) 
 

Forbedring og risikostyring av IKT-virksomheter (Yann Hamon) 

Dette er et nytt satsningsområde i DNV som i Kina ble etablert i mai 
2006. Tjenestene knytter seg i blant annet til CMMI (Capability 
Maturity Model Integration) et evalueringsverktøy for å evaluere og 
forbedre kvalitets- og modenhetsnivået i IKT-virksomheter. 

 
 

3.9   Fredag 24. november kl. 14:00 – 15:30 
Huawei Technologies CO., LTD, Shanghai 

 
 

Skrevet av Liping Yu og John Olav Kopperud 
 
 
Visedirektør i Shanghai Research Institute og WCDMA Products, Kevin 
tok imot oss og viste oss selskapets produkter i utstillingshallen. Etter 
omvisningen var det presentasjon av selskapet og spørrerunde på et 
møterom. 
 

 

 

Omvisning i Huawei av avansert teknisk utstyr. 
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Presentasjon av selskapet  
Hovedprodukter og løsninger til Huawei er 3G, NGN, bredbandsaksess, 
optisk nettverk, switcher og rutere, applikasjoner og software. 
 

 
 
 
Følgende figur viser selskapets produktsportefølje: 
 
 

 
 

Huawei er et kinesisk selskap som eiet av de ansatte (95 prosent av 
aksjene). I mars 2006 hadde de 40 000 ansatte hvorav 48 prosent er 
tilsatt i R&D. 90 prosent av de ansatte har utdannelse tilsvarende  

 

 UMTS  
 GSM/GPRS/ED
GE 

 GSM-T/GSM-R 
 CDMA2000 
 IMS 
 Mobile Soft 
Switch

 NGN 
 DSLAM 
 MSAN 
 Switching 

 LH/ULH 
DWDM 

 Metro WDM 
 OCS 
 NG-
SDH(ASON) 

 NG-SONET 
 FSO 

 Fixed IN 
 Wireless IN 
 Universal 
IN 

 Mobile Data 
 CDN/SAN 
 OSS/BSS 
 Digital 
Entertainm
ent 

 Router 
 LAN Switch 
 Security & 
VPN 

 GW &  
  Server 

Wireless Terminals 
 UMTS handset 
 CDMA handset  
 CDMA fixed 
terminal 

 Wireless 
   data card 

 Wireless module 
   Fixed Terminals 

  ADSL  
    Modem / STB 

• ISO 9001:2000/TL9000/CMM for quality control 
• ISO 14001:2004 for environment management 
• OHSAS 18001:1999  for occupational health and safety administration 

Wireless 
Network Fixed-line 

Network 
Optical 

Network 

Application 
and Software Datacom 

Network 

Terminals 
Network Product Line 

Customized Communications Network  Solutions 

Product Portfolio 

 
Møte med Huawei. 
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bachelor eller høyere. 38 prosent av de ansatte jobber med markeds-
føring og salg, 6 prosent med administrasjon mens 8 prosent er i 
”Supply Chain”. 
 
Selskapet har kontorer i mer enn 100 land, inkludert USA, UK, Frank-
rike, Sverige, Portugal, Russland, Brasil, Singapore og Thailand. Konto-
ret i Sverige har ansvar for markedsføring og tjenester i Skandinavia. 
Selskapet har en fabrikk i Shenzhen som produserer alt utstyr til sine 
kunder. 
 
Huaweis visjon er å forbedre folks livskvalitet gjennom bedret kom-
munikasjon. Firmaet fokuserer på kundens utfordringer og behov og 
tilbyr god kommunikasjonsnett og service for at kunden skal oppnå 
maksimal inntjening på sine investeringer. Firmaets utviklingsstrategi 
er å være til størst mulig tilfredshet hos sine kunder i industri og 
administrasjon. 
 
Huawei er representert med 8 regionale hovedkvarter i alle verdens-
deler, og har 85 kontorer utenfor Kina. Den Huawei representasjon 
som er lokalisert nærmest oss, ligger i Stockholm. De samarbeider 
med 70 andre internasjonale Standardiseringsorganisasjoner og har 
”partnership” store, kjente ledende teknologiselskaper. Blant disse er: 
Intel, IBM, Texas Instruments, HP, Microsoft, Siemens, 3Com og Sun.   
 
Huawei utøver en sosial og ansvarsfull personalpolitikk både ovenfor 
egne tilsatte og i verden for øvrig. I 2004 donerte firmaet teleutstyr til 
Tsunami-ofre til en verdi av 17 mill. kr, og har opprettet et fond til en 
verdi av 22 mill. kr for å hjelpe trengende studenter slik at de kan få 
fullført sin utdannelse. 
 
Det vises ellers til de bilder som ble tatt under besøket, der avansert 
teknisk utstyr ble presentert for gruppen fra Norge. 
 

 

3.10  Lørdag 25. november kl. 09:00 – 11:30 
besøk hos ZTE Corporation, Shanghai  

 
 

Skrevet av Sissel Olaisen og Per Fjeldstad  
 
 

 
 
Statens Dataforum ble tatt i mot av visedirektør Jacob Zha Jun som 
tok oss med til utstillingen av selskapets produkter og fortalte oss om 
deres historie og utvikling. ZTE ble grunnlagt i 1985 som produsent av  
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digitale switcher og har i løpet av en 20 års tid vokst til å bli meget 
store internasjonalt. For bare 15 år siden var switcher det eneste 
produktområde. 
 
ZTE produserer i dag produkter og tjenester innenfor områdene: 
 

• Håndsett og terminaler 
• Trådløse løsninger – Mobilsystemer og trådløs access 
• Dataløsninger – Switcher og rutere 
• Nettverksløsninger – Optisk, faste linjer, multimedia, 

intelligente nettverk og overvåking 
 
 

 
 
 
 
 
Figur fra presentasjonen til Jin Angsheng. 
 
 

 
Etter omvisningen, ble vi tatt varmt i mot i møtesalen av visepresident 
Cao Qiang, visedirektør Zha Jun, strategidirektør Sun Lixi og Jin 
Angsheng, som også presenterte oss for selskapets virksomhet. 
Nedenfor følger ett sammendrag av alle presentasjonene og svar på 
spørsmål under ett. 

ZTE globalt og nasjonalt 

ZTE definerer seg som et kinesisk selskap som jobber globalt. De har 
96 kontorer over hele verden. Hovedkvarteret er i Shenzhen. Selskapet 
leverer produkter og service til mer enn 500 operatører i over 100 land 
via 70 kontorer utenfor Kina. De har 14 forsknings- og utviklingssenter 
i Asia (Kina, India, Pakistan), Europa og Amerika. 
 
Konkurransen er hard. Selgere og operatører konsoliderer seg. Totale 
løsninger er viktige for å lykkes. ZTE er den raskest voksende 
leverandør av telekomløsninger i verden. De har 31 000 ansatte, 
hvorav 72 prosent er minst bachelors, av disse er 7 800 masters og 
over 400 PhDs. I Kina er det 8 sentre, 6 forsknings- og 2 
produksjonssenter.  
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Markedskapitalen er på 3,5 milliarder USD, og 41 prosent er eid av 
staten. Statens eierskap og støtte er viktig for utvikling og samfunns-
engasjement.  
 
Inntekter ble angitt til 2,7 milliarder USD med en netto profitt på 161 
millioner i 2005. Det oppgis kapasitet på 150 millioner linjer trådløst, 
og ZTE er blant de aller største på optiske produkter og DSL. De 
opplever stor vekst på de internasjonale markedene innenfor tråd/ 
trådløst, mobiltelefoni, optisk og data. I Kina dekker de 19 prosent av 
markedet innenfor telecomsystemer og 5 prosent av håndsett-
markedet. 
 

Samfunn og personal 
ZTE er stolte av sitt samfunnsengasjement med stipender for 
studenter, arbeid for handikappede, gjenoppbygging av telecom-
munikasjon etter tsunamien i 1974 og bidrag til skolebygg og 
utdannelse av barn i fattige områder i Kina. 
 
Mekanismer for å beholde nøkkelpersoner er å sørge for lojalitet og 
stolthet. Dette gjøres ved at hver enkelt medarbeider ser at selskapet 
lykkes og at de er del av selskapets suksess. Lojaliteten til selskapet 
bygges blant annet ved å legge vekt på kjerneverdiene (ZTE Core 
Values) som handler om respekt for hverandre og selskapet, god 
kundeservice, kreativitet og god forskning for å yte bedre og mer. Men 
rekruttering er alltid mulig, for Kina har stor befolkning, og det finnes 
alltid noen som kan. 

Innovasjon og framtid 
Forskning og utvikling utgjør 10-12 prosent av årlig fortjeneste med 
10 000 ingeniører og eksperter. Innovasjon er helt nødvendig for å 
klare å greie konkurransen i den alltid skiftende telecomindustrien. De 
har FOU-samarbeid med mange store internasjonale selskaper. 
Strategisk investeres det i framtidas teknologi ved å forutsi kommende 
trender og behov. Forskning og utvikling foregår i tett samarbeid med 
universitetene, der særlig universitetet Shenzhen ble nevnt.  
 
Utviklerne i ZTE utveksler informasjon via en felles plattform. Fjerde 
generasjons teknologier og konsepter får mye oppmerksomhet, slik 
som multimedia og andre framtidsteknologier. ZTE har mange patenter 
her som forberedelser på kommende konkurranse. Målet er alltid 
”State of the art” eller bedre. ZTE ser for seg, som i Norge, at trådløst 
kommer raskt med bredbånd tilsvarende Beijing. Det satses på mer 
kanalservice (enveis) og multimedia broadcast.  
 
Innen IP-telefoni ses mest løsninger som Skype og MSN. WIFI kan 
hjelpe til. Ønsker WIFI når det er mulig, for 3G er dyrere. Når det 
gjelder dual band: Det er ingen løsning for Kina nå, men kan komme  
med kundekrav. Terminaler med muligheter for å velge er der. Mobil-
telefoner/PDAer og digitale vegkart for alle er en utfordring fordi nett-
verkene i mange regioner i Kina er dårlig utbygd. ZTE vil lage termi- 
naler og folk vil vise seg for å vise fram de fine telefonene sine. Snakke 
med ”kona” hele vegen hjem etc., akkurat som ellers i verden. Tjene-
ste for Road Maps er middel for bedre fortjeneste, kommer om i 2007, 
første halvår. 
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Service og tjenester 

ZTE tar mål av seg til å selge for 80 milliarder RMB i 2008 hvorav over 
60 prosent utenfor Kina, med en andel på 20 prosent av hjemme-
markedet, 7,5 prosent av verdensmarkedet og 5 prosent av det glo-
bale håndsettmarkedet.  
 
Tilstedeværelse, rask og god service er en viktig del av strategien. For 
hver dollar investert skal genereres 6 dollar service. De har mange 
gode servicefolk i alle områder. Kostnadene er lave for utstyr for hjem-
mebruk. Det gjør det vanskelig å tjene penger. Flere tjenester må bli 
løsningen for å tjene penger (totalleverandør). 

Standardisering 

ZTE satser stort på å bidra i nasjonalt og internasjonalt standard-
arbeid. De er medlem i 50 internasjonale standardiseringsorganisa-
sjoner. De legger vekt på å følge alle internasjonale standarder og selv 
bidra til å utvikle dem. Dette er viktig for å kunne holde seg royaltyfri, 
for å kunne ha rettighetene til egenutviklet kunnskap (IPR). Stan-
dardisering er like viktig som markedsføring og som del av markeds-
føringen.  
 
Standardiseringsarbeidet er organisert hierarkisk, for å sikre at alle 
standarder følges, med ledelsesteam. Alle linjer har et standardteam. 
Det er egne avdelinger for koordinering med 30-60 ingeniører 3 steder 
i Kina. Ingeniørene på hardware- og softwaresiden er involvert i 
standardarbeid. De representerer viktig kompetanse. ZTE må holde på 
dem fra de er på universitetet, få dem til å trives der og føle seg som 
en del av virksomheten.  

ZTE i Norge 

ZTE har vært tilstede i Norge siden 2004 og var det første kinesiske 
selskapet som opprettet kontor i Norge i 2005. De bygger CDMA-
nettverk for Nordisk Mobiltelefon og vil registrere seg som ZTE Norway 
AS. 
 
 

 
 

 

Besøket ved ZTE avsluttes med gjensidig takk for besøket.  
Fra venstre: Zha Jun, Cao Qiang, Harald Jørgensen og Sun Lixi. 
 



The Norwegian Government  
IT-Forum delegation study tour to China 

Side 47 

 

4. Program  
 
Lørdag 18. november    Søndag 19. november 
13:05 Finnair, Oslo – Helsinki  07:35 Ankomst Beijing. Buss til 
15:30 ankomst Helsinki   Jianguo Hotell med lokal guide og  
17:50 avgang fra Helsinki   innsjekking. Etter hvile: Guidet tur  
      til Tiananmen Square (den him- 
      melske freds plass) og den Forbudte 
      by.  
 

18:00 Planleggingsmøte. Middag.  
 
 

 
 
 
Den forbudte by  
Den forbudte by i Beijing er verdens største palasskompleks; her er det 
imponerende 9.999 rom. Området dekker 720.000 kvadratmeter, og er 
omgitt av en ti meter høy mur og en 52 meter bred vollgrav. Det er i dag 
museum; Palace Museum, med en samling på mer enn en million kunst-
skatter. Den perfekte harmonis hall, Taihe dian, er den viktigste bygningen i 
den forbudte by. 
 

 

Etter mellomlanding i Finland og ankomst til Kina gikk første utflukt til 
den himmelske fredsplass. Her ser vi: Bjørn Normann Sørensen, John 
Olav Kopperud, Sverre Bauck, Torild Lund Andersen, Torsten Jütte, Bea 
Dahl, Wilhelm Friis-Baastad, Per Einar Fjeldstad, Morten Haug Frøyen, 
Sissel Olaisen, Hilde Kristin Storvig, Kirsti Berg, Ingrid Nordli, Erling 
Svendby, Eva Kristin Samuelsen og Harald Jørgensen (knelende foran). 
Liv Nordbye var ikke med på bildet. 
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Byggingen av palasset tok til i 1406, under Ming-keiser Yongle, og det tok 
hele 14 år, 100.000 håndverkere og en million arbeidere til å få byggverket 
ferdig. Den første keiseren som bodde der, var Ming-keiser Zhudi. I fem 
århundreder bodde det til sammen 23 suksessive keisere der, inntil 1911 da 
Qing-keiser Puyi ble tvunget til å abdisere.  

 

 
 
Det er imidlertid antatt at rundt 100.000 evnukker tjenestegjorde der på 
høyden av Ming-dynastiet.  

 

 

Bildet av Mao henger 
fremdeles over 
inngangen til den 
forbudte by. 

Stedet har vært listet i Unes-
cos verdensarvliste siden 
1997, og mottar igjennom-
snitt mer enn 10.000 besøk-
ende daglig. Under keiser-
dømmene var ikke vanlige 
kinesere tillatt adgang til 
palasset, og de ble henrettet 
dersom de forsøkte å kom-
me seg innenfor murene.  

I den forbudte by kan man se gammel kinesisk arkitektur. Bygningene er 
meget flott dekorert og alle hustakene er bygget med kinavipp og 
keramiske figurer. 
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Mandag 20. november 
Utflukt til den kinesiske mur ved Mutianyu.  
16:00 – 18:00 er det besøk hos Innovasjon Norge i Beijing.  
18:00 er det orientering i den norske ambassaden hos ambassadør Tor Chr. 
Hildan med etterfølgende buffet. 
 

 
 
 
Den kinesiske mur 
Den kinesiske mur, også kjent som Den store mur, er et ca 6400 km langt 
forsvarsverk bygget av både jord og stein. Muren ligger i det nordlige Kina. 
Den regnes som jordens største byggverk og ble bygget under Ming-dynastiet 
fra slutten av 1300-tallet til begynnelsen av 1600-tallet. Muren skulle beskyt-
te Kina mot plyndringer fra mongolske og tyrkiske stammer.  

Den kinesiske muren er etterfølgeren til flere andre murer som ble påbegynt 
på 200-tallet f.Kr. av Shi Huangdi, den første keiseren av hele Kina. Flere 
deler av muren er ødelagt av tidens tann eller forsvunnet, da lokale innfødte 
har brukt steinen til byggemateriell. I dag er muren fredet og ble oppført på 
UNESCOs verdensarvliste i 1987.  

Bea Dahl og 
Hilde Kristin 

Storvig på veg 
mot en av de 
mange topp-
punktene på 

muren. 

Her er Wilhelm Friis-
Baastad og Torild Lund 
Andersen på vandring. 
Den kinesiske mur er 
lang og bratt så her 
kan man gå i ukesvis 
og nyte utsikten og 
fundere over det 
enorme byggverket. 
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Tirsdag 21. November   Onsdag 22. november 
9:00 – 12:00 State Council   9:00 – 11:00 The Ministry of   
Informatization Office (under  Education.  
The Ministry of Information  
and Industry). Lunsj etter motet  12:00 – 13:00 Lunsj, (Bauch og  
i ChangAn Club, invitert av State  Storvig reiser til NACAO fra hotellet  
Council Informatization Office.   kl. 12.00. 
 
14:30 – 17:00 The Ministry of  14:00 – 17:00 The Minstry of  
Science and Technology (MOST).  Health.   
"Kinesiske prioriteringer i 
Forsknings- og utviklingssektoren".  19:00 Pekingand restaurant. 
 
Klokken 17:00 – 18:00 Møte med  
professorer fra Tsinghua Universitetet. 
 

 
 
Torsdag 23. november 
14:45 Ettermiddagsfly til Shanghai med Shanghai Airlines.  
16:55 Ankomst Shanghai. Ved ankomst vil vi bli møtt av en lokal Shanghai 
guide som tar oss med til Jiulong Hotellet.  
 
 
 

Her er hele gruppen fra SDF samlet utenfor ChangAn Club. Fra venstre: 
Torsten Jütte, Bea Dahl, Bjørn Normann Sørensen, Erling Svendby, 
Morten Haug Frøyen, Eva Kristin Samuelsen, Liv Nordbye, Sissel 
Olaisen, John Kopperud, Wilhelm Friis-Baastad, Torild Lund Andersen, 
Liping Yu, Ingrid Nordli, Harald Jørgensen, Kirsti Berg og Per Fjeldstad.  
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Fakta om Shanghai 
Verdens største havneby Shanghai (Shànghăi, Zanhe) er den største byen i 
Kina. Befolkningen anslås (2005) til 13.356.000 innbyggere, inklusive for-
steder. Innen bygrensen er det 9,3 mill. innbyggere. Shanghai er en by-
provins, en regjeringsumiddelbar by som er direkte understilt Folkerepublikk- 
ken Kinas sentralregjering og har status ekvivalent med en provins. Byen har 
en større historisk betydning, men i dag blir byen knyttet til stor økonomisk 
vekst. Bydelen Pudong er byens finansielle sentrum og har vokst frem som et 
av verdens fremste økonomiske områder. 
 
 

 
 

Shanghai by night. 

Liv Nordbye spiser sukkerspinn. 
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Navnet Shanghai 
De to kinesiske skrifttegnene for bynavnet "Shanghai" betyr "opp/over" og 
"hav". Første gang man kommer over dette navnet er under Song-dynastiet. 
Da er "Shanghai" navnet både på sammenflødet mellom to elver, og for en 
liten by på dette sted. Det er uklart hvordan navnet ble til eller hvordan det 
skal fortolkes. 
 

 
Fredag 24. november 
09.00 - 12.00  Det Norske Veritas, lunsj 12.00 – 13.00.  
14.00 - 15.30  Huawei Technologies, Shanghai R&D Center.  
14:00 – 14:30 Besøk i utstillingshallen.  
14:30 - 15:00  Presentasjon av Huawei Corporate  
15:00 - 15:30  Åpen diskusjon. 
 
 
 
 

 
People Square i Shanghai. Her var det et rikt folkeliv hele dagen. 

 

På veg mot Huawei. 
 
Bildet er tatt fra 
bussvinduet og gir et 
inntrykk av den økende 
trafikken og de 
forskjelligartede 
trafikanttyper som 
finnes langs vegnettet 
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Lørdag 25. november   Søndag 26. november 
9:00 - 11.30 ZTE Corporation.   Sightseeing: the Peoples Square og  
Middag i en lokal restaurant.  Gamlebyen.  
 
Mandag 27. november  Ettermiddagen – Utsikt fra den 
Transfer til flyplassen med flytog.  høyeste bygningen i Kina i dag, Jin 
10:45 Finnair, Shanghai – Helsinki  Mao Tower.   
14:55 Ankomst Helsinki 
17:55 Avgang Helsinki   Kvelden – Statens Dataforums 
18:25 Ankomst Oslo    middag 
 

 

 
På besøk hos Det Norske Veritas fra venstre: Erling Svendby, Bjørn 
Normann Sørensen, John Kopperud, Morten Haug Frøyen, Torsten Jütte, 
Bea Dahl, Kirsti Berg, Sissel Olaisen, Torild Lund Andersen, Hilde Kristin 
Storvig, Per Fjeldstad, Eva Kristin Samuelsen, Liv Nordbye, Sverre Bauck, 
Ingrid Nordli, Wilhelm Friis-Baastad, Liping Yu og Harald Jørgensen.  

Her går vi om 
bord i 
hurtigtoget i 
Shanghai som 
tok oss til 
flyplassen.  
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5. Deltakere med arbeidsted, E-post og telefon 
 
 

 
 
 

 

 
Bea Dahl 
 
Bea er ansatt i Arbeids- og velferdsetaten, NAV 
 
E-post: Bea.Dahl@nav.no 
 
Telefon: 210 71 690   Mobil: 957 73 401 
 
 
 

 
 
 

 
Bjørn Normann Sørensen 
 
Bjørn er ansatt i Sogn og Fjordane 
Fylkeskommune 
 
E-post: bns@sfj.no 
 
Telefon: 576 56 135    Mobil: 415 31 000 
 
 
 

 
 
 

 
Erling Svendby 
 
Erling er ansatt i Det Norske Veritas, DNV 
 
E-post: Erling.Svendby@dnv.com 
 
Telefon: 6757 8074    Mobil: 415 42 412 
 

 

 
 
 

 
Eva Kristin Samuelsen 
 
Eva er ansatt i Toll- og avgiftsdirektoratet 
 
E-post: Eva.Kristin.Samuelsen@toll.no 
 
Telefon: 22 86 07 41    
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5. Deltakere med arbeidsted, E-post og telefon 
 

 
 
 

 
Harald Jørgensen 
 
Harald er ansatt i Sosial- og Helsedirektoratet  
 
E-post: haj@shdir.no 
 
Telefon: 241 63 237    Mobil: 930 13 039  
 
  

 

 
 
 

 
Hilde Kristin Storvig 
 
Hilde er ansatt i Brønnøysundregistrene 
 
E-post: hilde.storvig@brreg.no 
 
Telefon: 750 07 561    Mobil: 415 53 598 
 
 
 

 
 
 

 
Ingrid Nordli 
 
Ingrid er ansatt i Forskningsrådet 
 
E-post: ino@rcn.no 
 
Telefon: 220 37 136    Mobil: 992 75 381 
 
 

 
 
 

 
John Olav Kopperud 
 
John Olav er ansatt i Riksrevisjonen 
 
E-post: John.Kopperud@riksrevisjonen.no 
 
Telefon: 222 41 167    Mobil: 901 98 645 
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5. Deltakere med arbeidsted, E-post og telefon 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Kirsti Berg 
 
Kirsti er ansatt hos Statskonsult 
 
E-post: kirsti.berg@statskonsult.no 
 
Telefon: 224 51 127    Mobil: 918 71 910 
 
 
 

 
 
 

 
Liping Yu 
 
Liping er ansatt i Utenriksdepartementet, UD 
 
E-post: Liping.Yu@mfa.no 
 
Telefon: 222 43 884    Mobil: 917 58 900 
 
 

 
 
 

 
Liv Nordbye 
 
Liv er ansatt i  
Statens vegvesen - Vegdirektoratet 
 
E-post: liv.nordbye@vegvesen.no 

     
    Telefon: 220 73 734    Mobil: 950 54 673 
 
 

 
 
 

 
Morten Haug Frøyen 
 
Morten er ansatt i Utdanningsdirektoratet 
 
E-post: 
Morten.Haug.Froyen@utdanningsdirektoratet.no 
 
Telefon: 233 01 208    Mobil: 995 69 717 
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5. Deltakere med arbeidsted, E-post og telefon 
 

 
 
 

 

Per Fjeldstad 
 
Per er ansatt i Produktregistret  
 
E-post: Per.Fjeldstad@produktregisteret.no 
 
Telefon: 220 54 882    Mobil: 908 69 732 
 
 

 
 
 

 
Sissel Olaisen 
 
Sissel er ansatt i Akershus fylkeskommune 
 
E-post: sissel.olaisen@akershus-fk.no 
 
Telefon: 220 55 774    Mobil: 414 48 005 
 
 

 
 
 

 
Sverre Bauck 
 
Sverre er ansatt i Brønnøysundregistrene 
 
E-post: sverre.bauck@brreg.no 
 
Telefon: 900 28 513    Mobil: 900 28 513  
 
 

 
 
 

 
Torild Lund Andersen 
 
Torild er ansatt i Norsk Pasientskadeerstatning, 
NPE 
 

     E-post: torild.lund.andersen@npe.no 
 
Telefon:  229 94 512    Mobil: 952 17 273 
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5. Deltakere med arbeidsted, E-post og telefon 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Torsten Jütte 
 
Torsten er ansatt i Olje- og energidepartementet 
 
E-post: toj@oed.dep.no 
 
Telefon: 222 46 527    Mobil: 991 68 230 
 
 
 

 
 
 

 
Wilhelm Friis-Baastad 
 
Wilhelm er ansatt i Forskningsrådet 
 
E-post: wfb@forskningsradet.no 
 
Telefon: 220 37 144    Mobil: 909 39 088 
 
 
 

 
 
 
 
 




