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Reiserapport fra Singapore og Australia: 

Dette har tatt tid - ikke selve turen .. men det å redigere, skrive, editere, purre, designe og 

ikke minst det å bli ferdig med reiserapporten. 

Mildt sagt så lovet vi oss selv sist gang rapporten fra 1999 reisen - å arbeide jevnt og trutt 

.men dessverre for dere som har ventet i spenning på dette produktet så gjorde vi nettopp 

det men da ikke med rapporten ..men derimot med alle våre andre arbeidsoppgaver.  

Det har tatt litt tid å få inn alle bidrag, selv om alle på forhånd hadde fått dedikerte 

oppgaver og visste om frister men dagen tar de fleste. I alle fall så er teksten nedenfor 

beregnet for de som vil lese litt om hvem som var med, hvordan den ble gjennomført og 

hva SDF’ turen for 2001 inneholdt. Dette vil være dokumentasjonen på en meget bra 

faglig og kollegialt nettverksbyggende studietur iht god tradisjon fra tidligere SDF turer. 

Redaktører og skreddere for denne rapporten ønsker likevel å fremheve noen som strakk 

seg litt lenger enn langt både under og etter selve gjennomføringen av turen: 

- Spesiell takk til Lena Lohman som strakk seg laaaaaangt når det gjaldt referatskrivning 

!!!!! 

- Ditto til innspiller av faglige tips, entusiastiske Sjur Dahl, Statskonsult / NHD. 

- Ellen Sandberg, tradisjonen tro, var utmerket som reiseteknisk administrator.  

Oslo, mai 2002 

Jan Erik Gullheim, reiserapportskriver og deltaker 

Ole-Gunnar Drabløs, reiserapportskriver og reiseleder 

Innledning og sammendrag 



Hensikten med studiereisen 

Hensikten med studiereisen var å samle erfaringer fra land som lenge har satset på såkalt 

døgnåpen / digital forvaltning for å effektivisere den offentlige tjenesteproduksjonen. Vi 

valgte i år ut Singapore og Australia, begge land som ligger helt i teten innen dette 

området.  

Suksessfaktorer 

På forhånd planla vi hvordan vi best skulle lykkes og faktorer som grundige forberedelser, 

aktiv lytting og dialog samt løpende dokumentasjon ble definert som de viktigste. I stor 

grad ble dette fulgt. 

Aktiviteter 

Det sier seg selv at hovedformålet med reisen var møter med våre vertskaper med 

påfølgende dialog og dokumentasjon. Det ble derfor ikke planlagt mye tid til mer 

turistvennlige aktiviteter, noe som gjorde reisen mentalt utfordrende uten for mye tid til å 

fordøye alle de faglige inntrykkene. Dette forholdet er det eneste lille minus dersom man 

blir oppfordret til å si noe negativt om studiereisen. 

Resultater 

Våre forventninger før reisen var store, og vi opplevde at de fleste deltagerne fikk sine 

forventninger mer enn oppfylt.  

Begge land satser svært offensivt på investeringer i både organisatoriske og IKT-messige 

løsninger. Australia ligger i så måte et hestehode foran Singapore, som vi fikk inntrykk av 

kopierer noen av løsningene til Australia. Organisatoriske endringer er gjennomført dels 

for å spare kostnader, dels for å utføre oppgavene mer effektivt og dels for å betjene 

innbyggerne og næringslivet raskere og bedre. IKT-løsninger som understøtter nye måter 

å produsere tjenestene på er ferdigstilt og tatt i bruk men andre sektorer så vel som 

eksisterende brukere har fortsatt stort fokus på utvikling i begge land.  

Medisinen for å holde antall offentlige ansatte på et minimumsnivå er - i tillegg til optimal 

organisering og best mulig verktøy - å overlate noe av jobben til brukerne og kundene i 

form av selvbetjeningsløsninger for innhenting av offentlig informasjon og til en viss grad 

også søknadsbehandling. Det første området er nesten i mål, mens det andre krever mer 

tid og ressurser. Her jobbes det hardt og målbevisst med å forenkle regelverket slik at 

datasystemene kan forholde seg til regelmotorer og dermed kunne delvis automatisere 

saksbehandlingen. Den jobben som næringslivet gjennomførte på åtti- og nittitallet, med 

forenklinger av tjenesteproduksjonen og overgang til både mer personlige tjenester og 

selvbetjeningsløsninger (bankene er kanskje de beste eksemplene, men også handels- og 

industribedrifter har gjort mye på dette området, men har ikke fått den samme 

oppmerksomheten i media da næringslivsløsningene i stor grad har foregått B2B - dvs. 

internt mellom bedriftene)  

Hva kan vi lære av dette og vurdere for norske forhold? 

Norge har kommet i gang med en forsiktig satsing på servicetorg (OSK - Offentlige 



Service Kontorer), men satsingen i Norge er svak både økonomisk og forankringsmessig. 

I Norge er det lov til å la være å etablere effektive servicekontorer (pga et sterkt 

lokaldemokrati) og lokal stat har mange muligheter til å slippe å delta selv om 

kommunene ber om aktiv deltagelse. Statsråd Kosmo og hans etterfølger Victor Normann 

har i skrift og tale anbefalt slike forenklinger, men det er mange som ikke følger deres 

oppfordringer. 

Først og fremst at det bør vurderes forsøk med å lage organisatoriske løsninger på tvers av 

etater med tilhørende IKT-støtte, dernest at tjenesteproduksjonen i største mulig grad 

flyttes ut til brukerne/kundene og at man skaper møteplasser for informasjonsinnhenting 

og tjenesteproduksjon for de som har behov for det - dvs. i form av såkalte servicetorg 

hvor brukerne både får opplæring i bruk av selvbetjeningstjenester og personlig service - i 

erkjennelsen av at ca 20% av befolkningen verken kan eller vil betjene seg selv.  

Til forskjell fra servicetorgene i Norge har både Singapore og Australia bemannet sine 

servicetorg med spesialistsaksbehandlere - dette for å skape en reell ettpunktsservice (one 

stop shopping) 

Avreisedag onsdag 28. november 2001 

Avreise foregikk i rolige og fine omgivelser fra Gardermoen. Det var ingen grunn til 

hastverk, vi hadde god tid både i forhold til å rekke korresponderende fly på Heathrow så 

vel som til å hvile ut gjennom den lange flyturen vi hadde foran oss.  

Vi ankom Singapore torsdag kveld lokal tid kl 18.55, noe som gjorde at vi rakk å sjekke 

inn på hotell, pakke ut og ta en "lynkjapp" dusj før flere av oss gikk en tur på byen for å få 

oss et godt måltid. 

Dag 1: Besøk hos IDA og Housing and Developement Board 

Referat fra Infocomm Development Authority of Singapore (IDA), 30.11.2001.  

IDA er underlagt Minis try  and Information and the Arts (MITA). Regjeringen i Singapore etablerte IDA for å utvikle den nye 

økonomien. IDA administrerer et stort program; utvikling av e-Business.  

Regjeringen har foretatt en stor revidering av hvordan de gjør ting og hvordan offentlig 

sektor kan utnytte informasjonsteknologi. Visjonen til Singapores regjering er å bli en 

ledende e-regjering for bedre å kunne styre Singapore og Singapores innbyggere i den nye 

kunnskapsbaserte økonomien. 

Firmaer med eksisterende e-kapasitet blir oppmuntret til å gå videre til neste 

utviklingstrinn på e-handelsområdet. Ideen bak er å øke e-handelstransaksjoner og derved 

øke den totale e-handelen i Singapore. IDA har gått inn i partnerskap med grupper og 

tekniske komiteer i nøkkelsektorer. Løpende vurderer IDA bygnings- og 

utdanningssektoren, områder som smartkort, e-betaling og e-sikkerhet. 

IDA har også laget fremtidsscenarier for utvikling av Singapores digitale økonomi ved å 

samle tekniske oppfinnere og operatører, offentlige etater, utdannings- og 

forskningsorganisasjoner og representanter fra industrien i arbeidsgrupper og tekniske 

http://www.ida.gov.sg/Website/IDAhome.nsf/Home?OpenForm
http://www.mita.gov.sg/


komiteer. 

Regjeringen i Singapore har to prioriterte hovedområder for e-handelsutvikling. Det er 

produksjons- og tjenestesektoren, innen elektronikk, kjemi, teknikk og forskning. Dette er 

med tanke på å gjøre handelsmarkedet i Singapore attraktivt for utenlandske investorer og 

skape et godt økonomisk grunnlag. 

Regjeringen har satt av 1,5 billioner Singapore $ til dette programmet i "e-Government 

Action Plan" over 3 år, fram til 2003. Minis try  of Finance (MOF) har ansvaret for programmet. Strategien er 

å involvere innbyggere, bedrifter og ansatte sammen med regjeringen. Men også på tvers 

av hverandre, som i et nettverk. 

e-Government Strategic Framework 

 

G=Government + C=Citizens G2C  

Regjeringen har etablert en e-tjeneste-portal som er organisert etter livssykluser, som 

familie, helse, utdanning, transport, reise, valg, ferie, osv.  

G=Government + B=Businesses G2B  

Regjeringen har laget en portal med et registrerings- og lisens applikasjonssystem for ny-

etablere innen forretningslivet. (OASIS)  

G=Government + E=Employees G2E  

G2E-portalen tilbyr bl.a. et utdanningsprogram og et kunnskaps- og ledelses-program.  

"e-c itizen"-portalen er første stopp til regjeringens e-tjenester og informasjon. 540 e-tjenester er tilgjengelig 

på web. Her kan du søke på informasjon, sende forespørsler, gjøre transaksjoner med mer. 

Kategoriene du finner er business, forsvar, utdannelse, ansettelse, familie, helse, 

innlosjering (boligbygging), bibliotek, sikkerhet (trygghet), sport, transport, rekreasjon og 

reise.  

http://www.mof.gov.sg/
http://www.ecitizen.gov.sg/


 

IDA er teknisk ansvarlig og Ministry of Finance (MOF) er prosjektansvarlig. Regjeringen 

mener innbyggerne er klare for online-kommunikasjon. De anslår at 60% av befolkningen 

har PC og at 50% har internettilgang. Løpende progresjon er at mer enn 55% av e-

tjenestene allerede er på nett og ved utgangen av 2002 vil de fleste tjenestene ligge på nett. 

Ellen og Lise var referenter 

Referat fra The Housing and Development Board Centre (HDB ) 30.11.2002  

Vårt andre besøk i Singapore var ved The Housing and Development Board Centre 

(HDB), som er den offentlige bolig formidlingsmyndigheten i Singapore. 

Gjennom omfattende offentlige bo programmer, formidler HDB boliger av god standard 

til overkommelige priser til innbyggerne i Singapore. Av Singapores befolkning på 3,89 

millioner mennesker bor ca. 85 % av befolkningen i leiligheter etablert av HDB.  

HDB ble opprettet 1. februar 1960 som et lovfestet utvalg underlagt Ministry of National 

Development (http://www.mnd.gov.sg). I 1960 var det akutt bolignød i Singapore og en 

stor del av befolkningen bodde i slumområder. I 1964 introduserte HDB "The Home 

Ownership scheme", som oppmuntret befolkningen til å bidra til felles innsats for 

nasjonen ved å pålegge kjøpere av HDB leiligheter obligatorisk sparing via "The Central 

Provident Fund". I dag anses dette prosjektet som et vellykket bidrag til den politiske, 

økonomiske og sosiale stabiliteten i landet. 

Nye HDB-leiligheter blir formidlet av "The Registration for Flat System", og søkerne må 

oppgi i sine søknader hvilken type leilighet de ønsker, og i hvilket område de vil bosette 



seg. Søkerne kan velge mellom 1-roms, 2-roms, 3-roms, 4-roms, 5-roms eller såkalte 

Executive leiligheter. Alle søkere blir kategorisert som enten førstegangs søkere eller 

såkalte "Upgraders", som ønsker å bytte til en annen leilighet. 

Følgende krav må være oppfylt for å kunne k jøpe HDB-leil ighet: 

Singaporsk statsborgerskap  

Minimum alder må være 21 år  

Må ha et familieforhold  

Total inntekt må ikke overstige S $2000 pr. måned for å kjøpe en 3-roms leilighet eller S 

$8000 for en 4-5-roms leilighet  

Må ikke eie privat eiendom  

Familier som tidligere har kjøpt leilighet direkte via HDB må oppfylle kravet om 10 års 

botid før de kan søke om en ny leilighet fra HDB (dersom andre gangs kjøper har en 2-

roms leilighet fra før, er kravet 5 års botid for å kunne kjøpe en større leilighet)  

For å hjelpe borgere med lav inntekt, kjøper HDB også inn 3-roms leiligheter på det åpne 

markedet og tilbyr disse videre til subsidierte priser. I tillegg blir 15% av alle nybygde 

leiligheter avsatt til spesielle sosiale formål. HDB har også et eget bistandsprogram for 

leie og kjøp av leiligheter. Familier med lav inntekt kan først leie, for deretter å kjøpe 

leilighetene de leier. Leietagere får hjelp til å finansiere kjøp av leiligheter ved å låne via 

"The Central Provident Fund".  

Enslige borgere over 35 år kan også kjøpe leiligheter via HDB, men leilighetene må ligge 

utenfor bykjernen og de kan ikke kjøpe større enn 3-roms leiligheter. 

HDB planlegger og bygger også ut hele bydelsområder. Et typisk HDB bydelsområde har 

5 til 7 nærområder. I hvert nærområde inngår 6 eller flere soner av 4 til 8 boligblokker. 

Det bor i gjennomsnitt 120 familier i hver boligblokk. I sentrum av sonene etableres det 

butikker og lekeplasser, og i sentrum av nærområdene etableres det skoler, banker, 

legekontorer etc. I sentrum av bydelsområdene etableres det supermarkeder, biblioteker, 

postkontorer og kinoer. 

Det er en bevisst politikk i Singapore å bevare tradisjonelle Asiatiske verdier som legger 

vekt på familier og alderdomsomsorg. HDB prioriterer dette med å legge til rette bo 

forhold for flergenerasjonsfamilier. 

Internettjenester 

Singapore er verdensledende når det gjelder å legge offentlige tjenester tilgjengelig via 

Internettet. Informasjon om boligformidling er bl.a. lett tilgjengelig via HDBs og 

eCitizens WEB-tjenester.  

http://www.ecitizen.gov.sg/ 

Via Internettet kan borgerne få oversikt over de forskjellige leilighetstypene og 



besiktigelse av leiligheter rom for rom. 

 

http://www.ecitizen.gov.sg/ 

 

Det er også lagt ut skjemaer for kjøp, salg eller leie av leiligheter, oversikt over bo-

områder, informasjon om finansiering og elektronisk beregning av lån via Internettet. Ca. 

30% av alle henvendelser til HDB formidles via Internettet. 

http://www.ecitizen.gov.sg/


 

Utdrag av kjøpsskjema hentet fra Internett http://www.ecitizen.gov.sg/ 

HDBs boligprosjekt har fått internasjonal anerkjennelse, og i 1991 vant det "The United 

Nations World Habitat Award" for innovativ utvikling av livfulle byer og lokalsamfunn. 

 

Lena og Ole-Gunnar var referenter 

http://www.ecitizen.gov.sg/


 

Tre glade deltakere, Erik, Lise og Lena, med hver sin "souvenir " fra Raffles  

Dag 2: Lørdag 1.desember sightseeing + avreise 

Litt om Singapore sett med norske øyne sto på programmet denne lørdags morgen. Vi 

hadde med oss professor Helmer Aslaksen som arbeider til daglig på et av Singapores 

universiteter som tegnet og forklarte i forhold til norske forhold. For de fleste av oss ble 

dette en meget lærerik forelesning og mange av oss endret nok litt synet på hvor 

velfungerende denne asiatiske bystaten faktisk er. 

Ellers var dette dagen med shopping og sightseeing før vi satte kursen mot Sydney og 

Australia etter en natt til om bord i Quantas store fly. 



 

Jan med stadig nye utfordringer. Ifølge guiden så var det svært ofte at disse "småtassene" 

forvillet seg inn i overvannssystemer og andre infrastruktur anlegg og hvor de dukket opp 

der man minst av alt kunne forvente å se dem . 

Dag 3: Ankomst Sydney søndag morgenen, 02.12.2002  

Største utfordring denne dagen var å komme seg gjennom Australias tollkontroll uten å få 

kofferten sin endevendt. Et par av deltakerne klarte dette kunststykket. Dagen gikk med til 

innsjekking, hvile, sightseeing og forberedelser for en hektisk uke med møter. 

 

(Bildet er tatt av Erik Fossum og viser utsynet fra et av våre besøk i Sydney) 

Dag 4: Mandag 3.desember i Sydney.  

Referat fra besøk hos Department of State Regional Development 

Michael Raj, leder av kontoret for forretningsutvikling i New South Wales, ønsket 

velkommen med å fortelle om hvordan bedriftsetablerere blir tatt i mot på hans kontor. 



Møterommet er spesielt designet for gjester som planlegger å investere i australske 

virksomheter eller etablere egne. Møterommet har en fantastisk beliggenhet med 

panoramautsikt over store deler av Sydney.  

 

Con Cargas fra departementet og Svein Erik Wilthil fra KS lytter til den påfølgende 

dialogen 

Raj orienterte om kontorets virksomhet og hovedoppgaven er å hjelpe 

forretningsutviklingen i New South Wales og tiltrekke seg i investeringer fra andre deler 

av verden (derfor dette fantastiske møterommet som tok pusten fra oss nordmenn...)...Han 

har lykkes i den grad at over 70% av all økonomisk virksomhet i Australia skjer med basis 

i delstaten New South Wales. 

Deretter orienterte mr. Ben Martin om hvordan de hjalp IT-bedrifter - spesielt oversjøiske 

- med å etablere sin virksomhet i rettet mot Østen og Australia og Stillehavsområdet. 

Konkrete oppgaver er  

lokalisering,  

bankforbindelser,  

rekruttering av rett kompetanse og være en  

aktiv bidragsyter til etablererne i alle praktiske spørsmål..  

sikre investeringene  

bidra til eksportfremstøt  

bidra til innovasjon  



sørger for optimale arbeidsbetingelser  

De har utviklet et nettsted som viser alle muligheter ved å etablere seg i Sydney og 

omland, hvor de skal søke bistand etc. 

Australia har tre nivåer innen offentlig administrasjon: 

Føderalt nivå for forsvar, handel og utenrikssaker, telekommunikasjoner, valuta og post  

Statlig nivå for utdannelse, helse, politi og fengsel, veier og jernbane  

Lokalt nivå for biblioteker, planlegging, offentlige bygninger, parker og sportsarenaer, 

publikumsservice  

NSW representerer alene ca. 36% av Australias GDP, har ca. 34% av befolkningen (6.5 

mill.) og ca. 10% av landområdet. 45 % av alle innvandrere etablerer seg i NSW, som 

kanskje har best infrastruktur, best klima og levekår. 

NSW (New South Wales) prioriterer investeringer som kan bidra til å fremme 

næringslivsutviklingen og dermed antall arbeidsplasser. Her er noen tall fra budsjettet for 

året 2001/2002 som illustrerer satsingen: 

160 mill. NOK) til å utvikle nettsteder for forretningsservice og - ikke minst - etablering 

av nye virksomheter direkte via nettet  

5 mill. NOK til bibliotekene for å utruste dem med Pcer for internettilgang  

105 mill. NOK til skolene for at alle lærere og elever kan få e-postadresser for e-

læringsmuligheter  

Hvorfor etablerer virksomhetene seg i NSW?  

Lavere risiko  

Dyktige arbeidstagere, som er flerspråklige og innovative  

Høy kvalitet, men lave kostnader for infrastruktur  

Vedvarende økonomisk vekst  

Lave renter på investeringslån  

Vestlig forretningskultur som er familiær med Østens rammevilkår  

Hva kan overføres til norske forhold? 

De offentlige myndigheter i NSW har skapt en aktiv og lyttende etableringsenhet som 

støtter nyetablerere og sørger for at næringslivet får optimale rammevilkår. Noe lignende 

har man ikke i Norge, der tilsvarende offentlige støtteenheter er fragmentert og ikke tilbyr 
et helhetlig konsept. ( Brunswick i Canada, som har oppnådd svært gode resultater innen 



etablering og vekst av virksomheter og innbyggere.) 

Dette er forhold som Næringsdepartementet - sammen med KS og Statskonsult - kanskje 

burde se nærmere på.  

Nyttige lenker? 

Se mer informasjon på www.business.nsw.gov.au 

 

En liten gave hører med etter foredragene.  

Referenter Jan-Erik og Svein Erik  

  

Referat fra mote hos AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis 
Centre) 

Vårt vertskap: 

IT director Chris Dukes  

Deputy IT director Martin French  



Penny Lane fra Corp. Services (ansvarlig for oppfylling av regjeringens Online Strategy).  

1. Om AUSTRAC. 

AUSTRAC er et føderalt organ som registrerer og analyserer økonomiske transaksjoner 

innen Australia og mellom Australia og omverdenen. Formålet er å bistå finans-, toll- og 

politimyndighetene i deres arbeid med å motvirke hvitvasking av penger, ulovlig inn- og 

utførsel av penger, skatteunndragelser, svarte penger og generelt økonomisk kriminalitet. 

AUSTRAC forvalter en egen lov, the Financial Transaction Reports Act fra 1988, som er 

et redskap og en nødvendig basis for gjøre AUSTRAC istand til å utføre sine oppgaver. 

AUSTRAC samler inn data fra ulike transaksjoner, og utarbeider årlig 4 typer standard 

rapporter om finansaktivitetene i Australia. I tillegg utføres spesielle analyser på 

datamaterialet. 

AUSTRAC har 80 ansatte og er direkte budsjettfinansiert fra Finansdepartementet. De har 

brukere både på føderalt og statlig nivå. 

2. AUSTRAC’s IT-løsninger. 

AUSTRAC’s virksomhet er meget IT-intensiv, idet alle tjenester baseres på innsamlete 

data, som lagres og struktureres i 3 databaser. 

IT-platformen består av 3 UNIX-servere, Oracle 8 DBMS, og 2 web-servere. Alle 

applikasjoner er web-enabled, dvs. kan nås fra standard browsere. 

Hoveddatabasen TRAC inneholder ca. 50 millioner finanstransaksjoner. De samler inn det 

aller meste elektronisk, bl.a. via det internasjonale banksystemet Swift. 4-5% samles 

fortsatt inn manuelt, fra skjemaer, og kostnadene ved slik datafangst er beregnet til å være 

50 ganger kostnadene ved elektronisk fatafangst, derfor arbeider de for å bli kvitt dette. 

De har implementert omfattende sikkerhetssystemer, bl.a. er all intern og ekstern trafikk 

på hoveddatabasen kryptert, og det er brukerkontroller med passord-identifikasjon. All 

trafikk på databasene logges identifiserbart. Privat, lukket nettverk basert på faste ISDN-

linjer er etablert til 26 samarbeidende offentlige etater i Australia. Mail-kommunikasjon 

foregår via secure mail-løsninger. De forbereder seg nå på å ta i bruk PKI-løsninger. Selve 

sikkerhets-tjenestene (gateways etc) kjøpes eksternt. 

Systemene har 1250 online brukere, og ca. ½ million søk årlig. 

3. De databaserte tjenestene. 

AUSTRAC er ikke selv tillagt noen egen myndighet, men leverer data og tjenester til en 

rekke andre offentlige organer. De samarbeider også med private finansinstitusjoner, og 

betrakter seg som et mellomledd mellom offentlig og privat sektor.  

De viktigste offentlige samarbeidspartnerne og kundene til AUSTRAC er 

ligningsmyndigheter, politi og justismyndigheter, toll og immigrasjon, 

antikorrupsjonsmyndigheter og etterretningsorganer. Innen privat sektor er bank- og 



finans institusjoner de viktigste partnerne. 

AUSTRAC samarbeider også internasjonalt om kontroll av internasjonale 

finanstransaksjoner. Her er bl.a. standardiseringsspørsmål viktig. 

AUSTRAC ser generelt sin rolle som en samarbeidspartner, både mot andre offentlige 

etater, og mot private finansinstitusjoner og andre som er berørt av deres virksomhet. 

AUSTRAC utarbeider altså på grunnlag av sine databaser 4 standardrapporter om de 

økonomiske transaksjonene i Australia: 

Om kontante pengestrømmer over en viss størrelse  

Om valutaoverføringer til og fra utlandet over en viss størrelse  

Om økonomiske transaksjoner ellers av en viss størrelse  

Om mistenkelige økonomiske transaksjoner generelt.  

Forøvrig brukes databasene til ulike analyser av finansielle transaksjoner, og utviklingen 

av disse. Dette skjer dels som "online enquiries" via web-browsere. Og dels skjer det mer 

manuelt, bl.a. ved at personer fra andre etater i perioder jobber i AUSTRAC ’s lokaler. 

Man har avanserte filtreringsregler og muligheter for oppsett av søkeprofiler. I tillegg er 

det lagt inn varslingsfunksjonerfunksjoner, som leter etter spesielle mønstre i 

transaksjonene, og som varsler hvis spesielle forhold detekteres av systemet. Det brukes 

også egenutviklete datawarehouse verktøy til analyse av data pr. bransje, pr. stat og for 

andre statistiske formål. 

Siden AUSTRAC er fullt budsjettfinansiert, er tjenestene derfra gratis.  

I Australia har man ikke noe sentralt personregister, og inntil nylig var det bl.a. ikke 

ulovlig å operere med falsk navn. Personvern står sterkt i dette landet. AUSTRAC bruker 

ASIC (australsk foretaksnr) som bedrifts-id, samt egne bedriftsid’er (kombinert navn og 

adresse). Når PKI kommer, vil dette i første omgang brukes til å identifisere de 4000 

firmaene som skal rapportere data til AUSTRAC. I følge AUSTRAC vil utviklingen av 

PKI i Australia bli bestemt av markedsutviklingen - myndighetene har en ’vente-og-se’-

holdning. 

4. Forholdet til Government-Online-strategien. Utfordringer framover. 

AUSTRAC har som pålagt utarbeidet sin egen aksjonsplan for å følge opp regjeringens 

Online strategi. Der ser de på mulige tiltak innen de ulike strategiområdene i regjeringens 

strategi. De vurderer det slik at de må imøtekomme en rekke av de generelle kravene i 

denne strategien. Imidlertid er AUSTRAC’s virksomhet av en slik karakter at åpne, 

internett-baserte tjenester er lite relevante for etaten. Etatens virksomhet er i sin natur 

lukket og sikkerhetsbeskyttet. Derfor blir det lite relevant for etaten å etablere omfattende 

åpne internett-baserte tjenester. 

Det de ser de må gjøre, er: 



Gi informasjon om seg selv og sin virksomhet  

Tilby mulighet for enkeltpersoner å melde sine transaksjoner over internet, og la 

enkeltpersoner få vite hva AUSTRAC har om dem i sine databaser. (dette gjelder en 

meget liten del av AUSTRAC’s virksomhet)  

Se nærmere på sikkerhet og autentisering, som er meget kritiske for denne etaten  

Utfordringene framover er ellers knyttet til utviklingen innen elektroniske bank- og 

finanstjenester, pluss mulige internett-løsninger som tillater f.eks. kriminelle miljøer å gå 

utenom det etablerte bank- og finansmiljøet. Framveksten av kortløsninger med kontanter 

på kortet representerer også en utfordring. De deltar også i arbeid med å vurdere endringer 

i lovverket som følge av nye e-commerce-løsninger. 

Det ble også framhevet som en utfordring å hele tiden forbedre kvaliteten på etatens 

databaser. Bl.a. var de opptatt av å bedre kontrollen med adresser og geografisk 

stedfesting av personer og firmaer. Australia har ikke noe fullgodt GAB-system på plass 

enda, tydeligvis. 

5. Andre tildragelser og inntrykk av interesse. 

Vårt vertskap hadde nok i utgangspunktet fått et litt skjevt inntrykk av hva vi var 

interessert i, for de startet med en ganske detaljert informasjon om sine IT-tekniske 

løsninger. Etter hvert fikk vi imidlertid vridd møtet over på AUSTRAC’s virksomhet mer 

generelt, og da fikk vi grei informasjon på en åpen og gjestfri måte. 

Det ble et veldig varmt møte, fordi det var meget varmt i Sydney denne dagen, og 

lufteanlegget måtte slås av i rommet pga. støyen. Mens møtet pågikk, raste utenfor en 

kortvarig lokal storm over Sydney. Stormen raserte ganske grundig, den førte til stengte 

veier, og flere mennesker omkom. Da vi kom ut fra møtet, var det hele over, og vi merket 

ikke noe til uværet før vi så det på nyhetene seinere på dagen. 

Og det må nevnes at vi hadde en meget trang og intim kjøretur i den lille bussen med den 

russiske sjåføren til og fra AUSTRAC. Ingen unødvendig luksus her, nei! 

Ellers er vel inntrykket av AUSTRAC-møtet pluss etterfølgende besøk på AUSTRAC’s 

hjemmesider at organisasjonen prioriterer ’business as usual’ framfor sine åpne internett-

sider og -tjenester. Etaten gjør sin formelle hjemmelekse, og kan presentere sitt svar på 

Online-strategien. Men News-delen av hjemmesidene har ingen nyheter seinere enn 

høsten 2000, og publikumssiden gir svært sparsommelig informasjon.  

Konklusjon: Møtet utvidet og utfylte vår generelle kunnskap om Australia, men ga 

oss ikke noe viktig ny kunnskap knyttet til hovedtemaet Electronic Government. 



 

Bilde fra Austracs "bombesikre" møterom. 

Referenter var Randi Elisabeth og Ketil 

Dag 5: Tirsdag 4.desember i Sydney 

Referat fra CTC konferansen COMnet@nsw 2001 4. desember 

Tirsdag morgen ble vi hentet på hotellet 08:30 med en minibuss som var akkurat for liten, 

det vil si vi stablet 15 stykker inn i på 14 seter. I utgangspunktet burde vi har rimelig god 

tid til Olympia-parken hvor konferansen ble holdt. Når vi nå fikk anledning til å stifte 

bekjentskap med rushtrafikken i Syndeys nære boligområder og sjåføren stort sett virket 

desorientert om hvor vi egentlig skulle, ankom vi konferansen først 09:30, en halv time 

for sent. 

Communities Technology Centres, CTC er underlagt 

Office of Information Technology, OIT som igjen er 

en del av Department of Information Technology and 

Management, DITM i staten New South Wales. I 

tillegg til OIT, er også kontoret for land og 

eiendomsinformasjon, enheten for 

skogendringsprogrammet og et eget kontor for 

utvikling av Sydneys vestre område underlagt DITM.  

CTC'ene er lokalisert rundt i hele NSW. Deres 

funksjon er å gjøre lokale myndigheter i stand til å 

utvikle og benytte tjenester og programmer som 

støtter det økonomiske, sosiale, kulturelle og 

læringsmessige liv i små landsens byer og tettsteder. 

 

 

 



CTC tilbyr det lokale samfunnet tjenester som opplæring, videokonferanser, støtte for "e-

commerce", hjelp til utvikling av web-sider og desktop publishing. CTC er eid av de 

lokale myndigheter og operer på en "non-profit" basis. 

Hvert år arrangeres det en 2-dagers konferanse hvor representanter fra de ulike 

lokalsamfunn møtes til en faglig og sosial tilstelning. Inntrykket fra vårt korte opphold var 

at foredragene ble holdt i en høyst uformell tone, med en halvveis kommunikasjon med 

salen. Vi fikk med oss 3 presentasjoner før vi forlot åstedet. 

Den første var en overordnet presentasjon hvor leder av OIT, Robert Wheeler 

gjennomgikk IKT-føringene for NSW. De fem hovedpunktene han fokuserte på var: 

Lederskap i e-forvaltning  

Partnerskap med industrien  

Etablering av samhandlende lokalsamfunn  

Båndbredde og tilgang  

Ferdigheter og kompetanse  

Med andre ord, ikke veldig forskjellig fra hva vår egen eNorge-plan beskriver. 

Det ble listet opp og diskutert en del strategiske drivkrefter for land som bygger seg opp 

som ledere innenfor informasjonsøkonomi. Blant disse var: 

Kompetent arbeidskraft med nær tilknytting til utdanningssektoren  

Tilgang til en skalerbar båndbredde til en overkommelig pris  

Betydelige investeringer og bruk av IKT  

Tilgang til venture-kapital  

Sterkt lederskap for å drive igjennom visjon og strategiske valg  

For å møte regjeringens mål for 2001 har man kjørt 900 e-prosjekter, investert $209 

millioner (ca. 1 milliard kroner) og vil ha 1500 tjenester tilgjengelig ved utgangen av år 

2001. 

Deretter ble det presentert en del eksempler på tjenester som ligger ute og tanker for hva 

som vil komme i nær og fjern fremtid. Han la vekt på en felles portal som 

statsforvaltningen skal ha ansvaret for og som skal være mest mulig intuitiv med utstrakt 

bruk av ikoner. Målet må være at meldinger til eller endringer i den enkelte borgers 

informasjonsbase skal gjøres kun ett sted. Det ble nevnt eksempeler som endring av 

adresse ChangeMyAddress.com.au, NSW Government Jobs Online og Senior Card. E-

forvaltningen baseres på prinsipper om at tjenestene som tilbys skal bygge på borgernes 

valg, de skal være lett tilgjengelige og virke sosialt inkluderende. 



De 2 neste foredragene ble gitt av representanter fra lokalsamfunn som nylig har startet 

etablering av CTC, Dungog og Bowraville. 

DUNGOG 

 

Dungog er et lite samfunn på totalt 2500 mennesker ute på landsbygda i NSW. De har, 

som mange andre avsidesliggende steder i Australia (og Norge for den saks skyld) slitt 

med fraflytting de siste 10-årene. Det lokale næringsliv har vært, og er temmelig tynt; med 

en liten fabrikk, litt turisme og 3 banker. Ved hjelp av støtte fra CTC har man åpnet et 

tele- og IT-senter for publikum med tilbud til alle aldersgrupper. Man har jobbet aktivt 

med å få til en avslappet atmosfære hvor sosial omgang har vært viktig. Konkret har dette 

medført at noen unge entusiaster har startet opp ett par nye firmaer basert på IT-teknologi, 

blant annet et firma med avansert 3D-design, trykking og kopiering. 

På lik linje med foredraget av Robert Wheeler, ble det konkludert med at "Partnership" 

med publikum er mer en bare å tilby en tjeneste på nett.  

BOWRAVILLE 

 

På lik linje med Dungog har også Bowraville vært et lite og lukket samfunn med en 

vesentlig andel urinvånere, aboriginer. På grunn av en generell dårlig sosial og økonomisk 

status, har innbyggerne ikke hatt tilgang til verken telefon, datamaskiner, kameraer eller 

internett. De lokale myndigheter har derfor, i egen regi, kjørt et prosjekt for å gi de unge 

aborginerne en tilnærming til et moderne samfunn gjennom bruk av 

informasjonsteknologi. Strategien som ble valgt har vært basert på: 

Føre en tett dialog mellom lokale myndigheter og publikum for å identifisere behov og 

ønsker.  

Skape partnerskap med utvalgte grupper.  



Etablere kompetansesentra i et nøytralt ikke-truende miljø, for eksempel på skolene.  

Avmystifisere teknologien ved å adoptere fleksible, individuelle "point of needs", det vil 

si gjennomføre en oppgavebasert tilnærming.  

Utvikle kunnskap generelt ved å involvere befolkningen i etablering av websteder med 

innhold, design og utvikling.  

Høsten 2001 gikk CTC inn med støtte til prosjektet slik at Bowraville nå er en av NSW's 

CTC-samfunn. 

Det prosjektet nå fokuserer på er ivaretagelse av de eldre aborginernes historie og 

erfaringer gjennom bruk av digitale bilder og video. Aborgienerne lever ikke særlig lenge, 

kun til de er 50-60 år, og det haster derfor med å få tatt vare på den "nære" historien. Det 

ble vist et opptak med "Uncle Martin" hvor han fortalte fra sin egen barndom. Den gang 

hadde aborginere kun tilgang til det lokale teateret, Bomra Theatre gjennom bakdøren 

etter at de hvite var på plass og lyset slukket. De ble da plassert diskret bakers på harde 

pinnestoler. 

Denne type historier er dagens australiere ydmyke overfor og prøver seriøst å få opp i 

dagen for å ta et oppgjør med det. Det neste prosjektet i Bowraville er da også "Front 

Door Film Festival" nettopp med bakgrunn i historien til "Uncle Martin". 

 

Etter foredragene bar det direkte inn i minibussen med den samme sjåføren for å returnere 

til Sydney uten at vi fikk tatt olympia anlegget nærmere i øyesyn. Til det fristet en tur til 

Bondi Beach flere av deltagerne for mye.  



 

Geir og Pål var referenter 

Referat fra besøk hos Department of Public Works and Services (DPWS) 

Ved utviklingen av en global økonomi medfører det en økt global konkurranse som igjen 

medfører en utsatt konkurranse situasjon for små og eller fjerntliggende land. "Medisinen" 

mot denne trusselen er å være tidlig ute, øke lærekurven ved å ta i bruk nye 

forretningsmetoder som for eksempel e-handel (e-buisness). 

eMarkedsplassen er utviklet av Department of Public Work and Services (DPWS) i 

delstaten New South Wales. Markedasplassen er laget for at delstatsmyndighetene skal 

kunne gjøre sine innkjøp enklere og mere kostnadseffektivt på en sikker måte. G2B 

(Goverment to Buisness) 

Myndighetene ønsker samtidig å øke antall arbeidsplasser i distriktene, samt å øke 

mulighetene for salg av innenlandske produkter. Dette er en mulighet for bedriftene å 

redusere kostnadene (transaksjonskostnadene) gjennom å ta i bruk e-handelsløsninger, 

Likeledes å gjøre markedstilgangen lettere for SMB-bedriftene ved å unngå mange til 

mange relasjonen og i stedet bygge opp en mange til én markedsplass.  

eMarkedsplassen er kommersielt drevet. Det er ingen subsidiering fra 

delstatsmyndighetene for å drifte denne tjenesten. 

eMarkedsplassen sammenliknes med en italiensk piazza 4.700 leverandører 15.000 

registrerte brukere av systemet, også veldedige organisasjoner er tilknyttet. Man 

organsiserer altså et kjøper- og selgerfellesskap  

Det satses på en sikker web-løsning der myndighetene kan gjøre sine anskaffelser fra 

forhåndsgodkjente leverandører. Dette vil gi fordeler både for kjøpere og selgere gjennom 

økt effektivitet i anskaffelse og lagerhold.  

Ideen er å få den den enkelte transaksjonskostnad redusert, samt at delstaten fremstår som 

én storkunde med de reduserte kostnader dette medfører. 

Man satser på en gradvis utvikling av eMarkedsplassen og evaluerer prosjektet underveis.  



Prosjektet er nå i en pilotfase, og man satser på at fra midten av 2002 skal man kunne: 

Tilgjengeliggjøre en søkbar katalog for varer og tjenester. Katalogen kan tilpasses den 

enkelte kunde.  

Innhente priser og mengder. Også sammenlikne priser  

Elektronisk bestilling med kvitteringsmekanismer (ordrebekreftelser og faktura )  

Elektronisk betaling og reconciliation  

Rapportfunksjoner  

For myndighetsorganene vil det bety en forbedring av den interne bestillingsprosessen, og 

få til raskere og færre kjøpstransaksjoner Ved å endre og rasjonalisere 

innkjøpsfunksjonene reduseres kostnadene i etatene og dette vil være kostnadsreduserende 

også for bedriftene. 

En trygg og sikker handelsplass for myndighetene Kontraktene samles og vedlikeholdes 

ett sted NSW Supply Client Contracts Unit. Dette sørger for mindre kontraktuelle risikoer 

Alle får samme pris, for eksempel skole A og skole B. Konservativt anslått å spare 70 mill 

australske dollar 

For bedriftene er potensialet: 

Raskere og mer effektive kjøpstransaksjoner. Resursser og personer frigjøres til mer 

produktivt arbeid 

Ønsket om å redusere ditribusjons- og markedsføringskostnader eMarkedsplassen 

(piazza’en) skal da være "single point to buisness" 

Nå frem til nye kjøpere gjennom en ny salgskanal. 

Hvem finansierer markedsplassen? Leverandørene betaler en avgift (0,75- 2,5%), 

myndighetene vedlikeholder markedsplassen og katalogen på 150.000 varer (fra biler til 

engangshansker).  

Noen kritiske bemerkninger fra min side til slutt.  

Den som håndterer og vedlikeholder markedsplassen vil bli sittende med en mengde 

elektroniske spor som inneholder forretningshemmeligheter og konfidensielle 

opplysninger ellers. Det er kjøpersiden som besitter denne kunnskapen. 

Det er vel bare på standardiserte varer og tjenester man i utgangspunktet kun konkurrerer 

på pris (engangshansker, blyanter mv.) 

Er det virkelig slik at bedriftene vil eksponeres til kun å konkurrere på pris? Ønsker de 

ikke å "bundle" sine produkter for å gjøre produktsammenlikningen vanskeligere og 

samtidig fremheve sine tilleggsytelser. Videre, er det virkelig slik at selv om for eksempel 

et datamaskinprogram er billigere og kanskje har bedre funksjonalitet enn en dominerende 



markedsleder (som har den resterende programvaresuite på din maskin); vil du da velge 

den billigste? 

Ved kjøp av mer sofistikerte varer og tjenester vil en bli knyttet opp til 

vedlikeholdsavtaler mv. som binder kjøper opp til vedkommende produkter i lang tid. Eks 

programvare som ikke er levert av hovedleverandør og som er implementert med 

hovedleverandørens produkter medfører ofte til drastisk reduserte vedlikeholds- og 

hjelpeplikter fra hovedleverandør. 

www.projectweb.gov.com.au 

Walter Koll demonstrerte et online dokument håndteringssystem. Her kan offentligheten 

følge byggesaker de er interessert i, og gi sine kommentarer direkte inn i systemet. 

Publikum kan også se prosjektkonkurranser, eks av inngangsparti til offentlige t-bane, og 

gi sin oppfatning av hvilket prosjekt de synes er best. 

Anbudskonkurrentene kan, etter åpning av anbudet se hverandres prosjekt og tilhørende 

dokumenter. Senere når byggingen er i gang, kan underleverandører til prosjektet se hele 

prosjektet med alle tegninger, og bedre få inntrykk av kravet til deres spesifikke leveranse. 

Offentlige institusjoner har egne web-sider, for eksempel skoler, der en kan få oversikt 

over fysiske areal, eventuelt påbygginger som skal skje, hvem lærerne er mv. Fint når det 

er fritt skolevalg og derved konkurranse. 

Referenter var Halvor og Ole-Gunnar 

Om kvelden reiste vi videre til neste stoppested som var Canberra, Australias hovedstad, 

med alt av statlige departementer og mange direktorater. Vi reiste med fly fra Sydney 

Airport kl 21.00 og landet greit i Canberra tre kvarter senere. Vi ble så fraktet med buss til 

hotellet for innkvartering og forberedelser for morgendagens møter. 

Dag 6: Onsdag 5.desember, 1. dag i Canberra 



 

Referat fra motet med The National Office for the Information Economy (NOIE)  

NOIE ble opprettet på initiativ av Australias statsminister for å kunne ta et helhetlig 

offentlig grep på alt som hadde med den nye "informasjonsøkonomien" å gjøre, dvs. på 

alle de områder hvor IT-utviklingen ville gjøre seg gjeldende, ikke minst i forhold til å 

utnytte mulighetene til økonomisk vekst. Direktoratet er underlagt Ministry of 

Communication.  

Sett med norske øyne har man i Australia opprettet et eget direktorat for samordning av 

politikkområder som sorterer under flere departementer, f.o.f. Næringsdepartementet (IT i 

forhold til næringslivet) og AAD (IT i forhold til offentlig forvaltning). 

Fra orienteringen fra NOIE og spørsmål: 

Mr. John Rimmer, Chief Executive Officer: 

NOIE startet sin virksomhet i 1997 som respons til slagordet "Information highway", for å 

møte utfordringer og muligheter i forhold til utviklingen og veksten innenfor spesielt 

Internett-, men også IT-området generelt. NOIE analyserer utviklingen, og virker som en 

katalysator for å sette de viktigste spørsmålene på dagsorden. De arbeider mot alle 

offentlige virksomheter, gir råd og forsøker å samordne aktivitetene slik at de arbeider 

mot felles mål. 

NOIEs rolle er blant annet å sette opp et bredt rammeverk og strategisk retning slik at flest 

mulig offentlige tjenester blir elektroniske. 

Alle offentlige virksomheter er pålagt å evaluere seg selv i forhold til hvor langt de er 

kommet mht. bruken av IT, særlig i forhold til omverdenen. NOIE arbeider med disse 

etatene som hjelp til å realisere sine mål mht. IT. 

Selv om det har vært vanskelige tider for mange IT-selskaper, har utviklingen på IT-



området fortsatt stor virkning på økonomien. Derfor blir det lagt vekt på å følge 

utviklingen nøye.  

Overalt i verden prøver man å nå det tredje trinnet (the third step). Virksomhetene må 

arbeide sammen, dele infrastruktur - kostnadene er større enn enkeltvirksomheter kan 

bære alene. 

Australia har gjort det bra fram til nå økonomisk og teknologisk, og NOIE skal støtte opp 

under utviklingen videre ved å være et strategisk og koordinerene senter. 

En viktig utfordring for NOIE og for australsk offentlig virksomhet er knyttet til 

"interoperabilitet" og "konnektivitet", noe som innebærer at det offentlige lager sine egne 

"interoperabilitetsregler". Konkurrenter må samarbeide for at de teknologiske løsningene 

kan virke sammen. Det er viktig at offentlige web-steder blir transaksjonsorienterte og 

ikke bare tilbyr informasjon. 

Programmet hos NOIE ble forandret fra det opprinnelige av mr. Rimmer, som kom med 

en mer strukturert og detaljert agenda en det vi hadde fått opplyst på forhånd. Dette 

medførte at "Head of the Norwegian delegation" måtte komme med en "response speach" 

på Rimmers innlegg. Så Ole-Gunnar som fikk agendaen 20 minutter før vår buss forlot 

hotellet denne morgenen var "relativt" travel før bussavreisen.  

Ms Fay Holthuyzen, DCITA: 

Departementet dekker telekommunikasjon, radio- og tv-overføringer, post, kultur og sport. 

Gjennom en lang periode har det skjedd en liberalisering av 

telekommunikasjonsmarkedet. Markedet er nå ganske åpent, og det arbeides videre for å 

gjøre konkurransen enda sterkere. 

Siden 1996 har det vært investert 1 milliard dollar i et program for å gi lokalsamfunn 

infrastruktur i forhold til telekommunikasjon og elektroniske tjenester. Programmet har 

vært drevet lokalt i de enkelte kommuner, og en av utfordringene har vært tilpasning til 

sentrale strategier. 

Det har skjedd betydelige forbedringer de siste 5-6 årene, og dette vil sannsynligvis 

fortsette. Det er viktig å tenke lokal tilpasning, og komme bort fra tanken om at en modell 

passer alle. 

Mr John Grant, NOIE: 

De offentlige virksomhetene utfører endringene selv (som følger av IT-utviklingen, mens 

NOIE analyserer og gir råd, dvs. virker som katalysator. Målet er å få flest mulig tjenester 

på nett. Håpet er å få den samme utvikling som i forhold til banktjenester - at folk skal like 

det de blir tilbydt og begynne å bruke det aktivt. 

I 1996 var det svært få av de sentrale myndighetene som var på nettet, mens det nå er 500 

vevsteder med ca. 2 millioner sider. Innen utgangen av 2000 forventes det at 50% av 

befolkningen har tilgang til Internett. 50% av små virksomheter har allerede tilgang, og 

nesten 2000 av de sentralmyndighetenes tjenester er nå på nettet. Ca. 12% av 



befolkningen bruker offentlige online-tjenester. 

NOIE er opptatt av standardisering, og fokuset er først rettet mot næringslivet og så mot 

enkeltpersoner. Det er tatt i bruk digitale signaturer med tiltrodde tredjeparter (ttp) i 

kommunikasjonen på viktige områder. Det er viktig å demonstrere i praksis hva som kan 

gjøres (seeing and beliving), for eksempel ved å lage en tjeneste som gjør det lettere for 

folk å skifte adresse. NOIE bringer de aktuelle parter sammen, og sørger for at de 

samarbeider om å utvikle tjenestene. Innbyggerne skal få tilgang til nyttige tjenester uten å 

trenge å vite hvilke offentlige instanser som står bak. Målet er både at innbyggerne skal 

finne informasjonen lettere, og at de enkelte tjenestene blir integrert med hverandre. 

NOIEs www.Australia.gov.au skal peke til 18 forskjellige temaportaler som klustrer 

informasjon og tjenester fra flere aktører. Ni av disse er ferdige mens arbeid gjenstår på de 

9 andre. Det er et problem at de offentlige etatene ikke helt stoler på hverandre og faktisk 

konkurrerer på endel områder. En utfordring er utarbeidelse av metadata-standarder. Et 

nøkkelord er "Backoffice reengineering". 

I 1998 skjedde det en radikal endring i måten folk blir tilbudt arbeid. Det er nå et mye 

bedre system basert på IT, og dette har gitt en innsparing på 0,5 milliarder dollar. Det 

viser at det er viktig tilby elektroniske tjenester på flest mulig områder, og oppmuntre folk 

til å benytte dem.  

I utviklingen av de elektroniske tjenestene har det blitt lagt vekt på å få fram krav og 

forventninger fra brukerne, for eksempel ungdom,eldre, næringslivet, og teste systemene 

grundig. 

Mr Tom Dale, NOIE: 

Myndighetene har satt som en forutsetning at de elektroniske tjenestene skal tilbys i et 

trygt og sikkert miljø. Derfor er det vedtatt en egen lov bare for én måned siden: The 

Cybercrime Act. Digitale signaturer (PKI) gir det aller høyeste sikkerhetsnivået, men dette 

er stort sett bare nødvendig i forhold til næringslivet. En mener at et slik sikkerhetsnivå 

ikke er nødvendig i forrhold til befolkningen, kanskje med unntak av skatt. 

MyGovernment er et framtidig mål. Australia har The Federal Privacy Commisioner som 

tilsvaret Datatilsynet. 

Mr Drew Andison, NOIE: 

Myndighetene satser 2,5 milliarder dollar over 5 år på IT-området. Boka "Driving the new 

economy" (Australia’s Information & Communications Technology (ICT) Research Base, 

november 2000), beskriver muligheter, styrke og svakheter og hvordan det bør satses 

videre. 

Mulighetene er fragmenterte - universitetene er spredd og bør konsentreres i større grad 

slik at det kan samles en "kritisk masse" ekspertise innen forskningsmiljøene. Større 

forskningssentra kan gi en positiv spiraleffekt når det lanseres gode ideer. 

Det skal bygges opp et senter med 250 ansatte og med et budsjett på 60 mill. australske 

dollar, og målet er også at privat sektor skal bidra med midler. De siste 10 månedene har 

det vært forsøkt å gjøre visjonene til virkelighet, og det er satt sammen et konsortium fra 

industrien og universitetene som skal plukke ut "vinneren". Målet er å starte opp senteret i 



juli 2002 (se http://www.noie.gov.au/). 

Mr Patrick Callioni, NOIE: 

Australias strategiske posisjon kan blant annet beskrives slik: Det er en liten økonomi, det 

er behov for utenlandsk kapital og det er langt til markedene i Europa og Amerika. Det er 

et stort land med få mennesker, og de fleste er konsentrert i byene langs kysten.  

Det er nødvendig å bli synlige i Amerika og Europa. Nå markedsføres Australia som et 

"Disneyland" med livsstil, vin, strender Dette er en viktig del av Australia, men det er 

også mye mer. Det er en utfordring å balansere mellom konkurranse og samarbeid. Det er 

viktig at innbyggerne føler at de er knyttet sammen som individer. Historisk sett er 

australierne kreative og har mange gode idéer, men å gjøre dette til kommersielle 

produkter har vært et problem. Vi kjenner vel oss godt igjen i dette bildet. Det må være en 

balanse mellom regulering og standardisering på den ene siden, og frihet på den andre 

siden. 

 

Selv om Canberra for så vidt er en liten by så var det mye å hente ved kollektiv transport 

til og fra våre møter. Dette ble ordnet ved leie av en buss samt medfølgende og svært så 

hyggelige sjåfør som også bedrev litt guiding underveis. 

http://www.noie.gov.au/


 

AMBASSADELUNSJEN .. 

 

Hvor ofte lander det en spennende konvolutt fra Den Norske Ambassade, med navnet sitt 

skrevet i flott skråskrift? En slik fikk hver enkelt av oss og Ole-Gunnars klare 

påkledningsordre var pent antrekk med slips og sjal av samme type fra Singapore. Det var 

en meget god stemning fra første stund - hvor vi startet opp svært forsiktig og høflig med 

stående champagne eller annen lett drikke hvor vi konverserte med hverandre og med 

inviterte, gjester fra de ulike departementer og offentlige virksomheter som vi hadde 

besøkt eller skulle besøke.  



 

Det var tydelig at alle australierne var meget opptatt av hvordan vi nordmenn hadde 

oppfattet deres ledelses håndtering av flyktningskonflikten som hadde utspant seg i 

farvannet rundt Christmas Island noen uker i forveien (Tampa-affæren) Men dagens 

aktuelle tema om døgnåpen forvaltning og effektivisering av offentlig tjenesteproduksjon 

var også på de flestes lepper. Vi ble behørig plassert lett sammenblandet ved bordene i 

hagen, hvor vi fikk servert en meget velsmakende lunch. 

Det ble som seg hør og bør takket for maten og samværet i Australia. Ole-Gunnar trakk 

frem den fantastiske gjestfriheten vi hadde blitt møtt med overalt vi kom - det var alltid 

satt frem kaffe, te og kjeks i nydelige møterom, hvor vi fikk hilse på ledelsen av 

virksomheten, som også tok seg tid til å fortelle om hvilken vei de hadde gått for å 

effektivisere sin egen virksomhet. Det var hevet over en hver tvil at vår delegasjon ble tatt 

i mot med åpne armer og en ekte interesse av å dele erfaringer og drøfte nye muligheter. 

Våre verter og gjestene fra Australia satte tydelige pris på takketalen. Vår vert, XXX, 

takket for at vi kom og - ikke minst - bidro til at det gode forholdet mellom Norge og 

Australia hadde fått en ny dimensjon. 



 

Referat fra Department of Employment, Workplace Relations and Small Business, 
DEWRSB 

Australia er både et kontinent/verdensdel og et land, nesten like stort som USA (ekskl. 

Alaska). Det et 50% større enn Europa (ekskl. tidligere Sovjet). Landet er delt inn i 6 

stater. Det har 3 styringsnivåer; føderalt nivå, statsnivå og lokalt nivå.  

DEWR SB investerte for 6 år siden stort på teknologi. De videreutviklet eksisterende teknologi og 

operasjoner og organiserte på en bedre måte de tjenestene de utførte. Det var den såkalte 

Public Service Reform som førte til en helt ny struktur. Det var før ansatt 16.000 

mennesker, nå er det 2.000 mennesker som arbeider i DEWRSB.  

Tidligere var de Department of Employment and Workplace Relations. For 2 år siden ble 

også Small Business inkludert. 

Tidligere hadde DEWRSB store kostnader og monopol-tjenester. De eksploderte i 1996 

og forandret konseptet ved å bruke teknologi. Hvilket førte til reduserte utgifter og raske 

løsninger. I dag har de på nett "Australian Work Place" hvor over 400 organisasjoner ligger inne på dette nettet. 

Jobbsøkere kan også selv søke jobb via disse sidene. Det er ca 100 ansatte som er 

involvert i å drifte, utvikle og yte service for nettsidene. 

http://www.dewrsb.gov.au/
http://www.workplace.gov.au/


 

Når det gjelder digitale signaturer, så er det noe de ønsker og tror vil skje om noen år. 

Men de mener avgjørelsen er av politisk karakter. 

DEWRSB fokuserer på 2 nøkkelstrategier; a) outsource tjenesten "Job Network" og b) yte 

tjenester gjennom teknologi. Man kan nå "Job Network" på tre forskjellige måter: Internet, 

"Selvhjelp-kontor" som er lokalisert hos Centerlink offices og via Touch Screen Units. 

Flaggskipet til "Job Network" er tjenesten JobSearch. JobSearch har over 2.8 millioner hit pr dag og 

er den mest besøkte siden til regjeringen. 

Det geografiske området har økt og rekruttering går hurtigere ved at all informasjon om 

arbeidsplasser, ledige jobber og arbeidssøkere bringes sammen via en sentral kanal. 

Mange flere mennesker har fått tilgang til å skaffe seg jobb og arbeidsledigheten har 

sunket. 

Tjenesten er gratis og tilgjengelig for publikum. En fordel for både arbeidssøker og 

arbeidsgiver. OECD uttaler at Australia er i verdensfronten i utvikling av tjenester for 

arbeidsmarkedet. Fordelen ved dette har vært en utgiftsbesparelse på 150 mill AUD$ på 

en 5-årsperiode fram til 2000. 

DEWRSB regner med at 75% av alle småbedrifter har Internett-tilgang og at 43% av disse 

bruker Internet som tilgang til offentlige tjenester. De største brukerne er elektrisitet, gass- 

og vannindustri. En modell med private og offentlige organisasjoner i samhandling, regner 

de med vil bli mer og mer vanlig. 

1. generasjon tok Internet i bruk p.g.a. informasjonstilgangen, mens 2. generasjon tok 

Internet i bruk p.g.a. transaksjoner. Barrierene for å ta i bruk Internet er ferdighetene og 

relevansen.  

Lise og Ellen var referenter. 

The Useability Laboratory of DEWRSB 

Etter møtet ved Department of Employment and Workplace Relations and Small Business 

(DEWRSB) reiste vi med buss til "The Useability Laboratory of DEWRSB" for å få 

http://www.jobsearch.gov.au/


innblikk i hvordan brukervennligheten av Internett-tjenester (Gateway to Government 

services) blir testet. The Useability Laboratory of DEWRSB er et testlaboratorium hvor 

det hentes inn vanlige brukere (vet hvor skoen trykker) som skal teste brukervennligheten 

av nye Internett-tjenester og programvare for "touch screens kiosks" før de tas i bruk. 

Laboratoriet har et testrom hvor brukeren/testeren tester programvaren, og et 

observasjonsrom hvor utviklerne kan følge med på testerens gjennomgang av oppgaven 

som skal gjennomføres.  

Testeren får tildelt en oppgave som skal utføres , og under oppgaveløsningen blir testeren 

filmet og skjermbildene med inntastede tastetrykk fra test-PCen blir overført til en PC i 

observasjonsrommet. På denne måte kan observatørene identifisere om testeren er usikker 

og har problemer med å gjennomføre testen på en enkel og grei måte. Observatørene kan 

også kommunisere med testeren og stille spørsmål underveis om hva som er vanskelig og 

eventuelt galt med programmet.  

En ny testbruker må teste samme oppgave. Det er viktig at testeren selv finner ut hvordan 

oppgaven skal løses, og ikke blir fortalt hva som skal gjøres. Testene varer i ca. 45 

minutter, og vanligvis er det 5-6 observatører som samtidig iakttar testeren fra 

observasjonsrommet , deriblant utviklerne av testprogrammene. Testene blir kjørt flere 

ganger for å korrigere funksjonaliteten i programmene.  

Video-opptakene blir brukt for å rekonstruere hva som skjer gjennom testen. Dersom 

systemet skulle krasje, kan man gå tilbake å se hva som gikk galt.  

"The Useability Laboratory of DEWRSB" anses å være en svært vellykket investering, og 

retningslinjer for Internett-tjenestene er basert på erfaringer fra testlaboratoriet. 

Etter demonstrasjonen av testlaboratoriet tok vi bussen videre til neste møte ved et av 

Centrelinks kontorer. Her kan jobbsøkere få oversikt over ledige jobber via "Touch 

screens" kiosker, Internettet og avisannonser. ..................... 

 



Lena og Ole-Gunnar var referenter 

Besøk på et servicekontor for Centrelink-tjenester 

Etter demonstrasjonen av testlaboratoriet tok vi bussen videre til neste møte ved et av 

Centrelinks kontorer. Her kan arbeidsledige få tilgang til grunnleggende assistanse for å 

søke ledige jobber. "Touch screens" kiosken gir tilgang til en jevnlig oppdatert database 

over ledige stillinger. Centrelink tilbyr også jobbsøkere flere andre fasiliteter for selvhjelp; 

kopi- og faksmaskin, PCer, telefoner og aviser. Det var ikke nødvendig å registrere seg 

som arbeidsledig for å kunne benytte disse fasilitetene ved Centrelink, men dersom den 

arbeidsledige registrerte seg, var han/hun pålagt å bevise at de aktivt forsøkte å få seg 

arbeid. De ble også pålagt å gjennomgå "A Jobseeker Classification Instrument (JSCI)".  

Arbeidsledige for også tilgang til "Job Network" som er et nasjonalt nettverk med private, 

lokale og offentlige organisasjoner som går inn for å finne arbeid som passer til de 

arbeidssøkendes ferdigheter.  

Job Network ( http://jobsearch.gov.au/JSjobnetserv.asp) tilbyr fleksibelt og skreddersydd assistanse til arbeidssøkende.  

Arbeidssøkerdiagram: 

 

JSCI ble introdusert i februar 1998. Dette er et vurderingsverktøy som viser i hvilken grad 

den arbeidsledige trenger assistanse for å søke arbeid, og graderes i "Job Matching", "Job 

Search Training" og "Intensive Assistance". 

Job Matching  

Job Matching gir bistand med å finne den rette jobben for den arbeidsledige.  

Job Search Training  

http://jobsearch.gov.au/JSjobnetserv.asp


tilbyr fleksibel og individuell skreddersydd assistanse for å hjelpe og forbedre den 

arbeidslediges ferdigheter, samt hjelp til å finne aktuell sysselsetting. 

Intensive Assistance  

tilbyr individuell og skreddersydd hjelp til de som har krav på arbeidsledighetstrygd, har 

gått arbeidsledig i lang tid eller av annen grunn ikke passer inn i arbeidsmarkedet. En 

rekke tiltak settes inn i form av assistanse og hjelp for å skaffe vedkommende et arbeid, 

samt hjelp til å beholde arbeidet. Dette er den mest tilpassede og intensive form for 

assistanse under "Job Network Services". 

Centrelink ble opprettet i 1997, og brukerne av tjenesten har vært svært fornøyd med 

systemet. De var også fornøyd med at de hadde kun et kontor å henvende seg til, såkalt 

"One-stop shop". 

Referent Lena  

Besøk hos IPA Personell - et arbeidsrekrutteringsbyrå 

Siste besøk denne dagen, 5. desember 2001, var ved IPA Personell, som er et arbeids-

rekrutterings-byrå. IPA Personell gir bistand til kandidater og klienter fra hele Australia, 

og har hjulpet tusenvis av arbeidsledige med å bli sysselsatt.  

IPA Personell er medlem av "The Job Network" (http://www.jobnetwork.gov.au), og 

tilbyr yrkesrettet vurdering til innbyggere som er usikre på hva de ønsker å arbeide med, 

såkalt "Job matching". De informerer også om teknikker for å velge karriere, og bistår 

med å finne relevante studieplasser for å nå ønsket målsetting.  

IPA Personell er spesialisert i å assistere arbeidsuføre med å komme tilbake til 

arbeidslivet. Centrelink henviser også arbeidsledige til IPA Personell for at de skal få 

intensiv assistanse.  

Tjenester: 

Job matching  

Intensiv assistance for long term unemployed people with disabilities  

Job training - information technology  

Office facilities  

Refrent Lena 

Dag 7: Torsdag 6.desember i Canberra 

Referat fra The Public Service and Merit Protection Commission, PSMPC  

Torsdag morgen ble vi hentet med buss på hotellet i Canberra av vår blide og trofaste 

sjåfør. Vi ble kjørt til The Public Service and Merit Protection Commission (PSMPC) som 



holder hus i Edmund Barton Conference Centre i Canberra. Fremmøte var avtalt til kl 9:00 

og besøket varte ca halvannen time. 

Public Service (PS) eller Australian Public Service (APS) kan i noen grad sammenlignes 

med "Offentlig sektor" i Norge. Australia har PS både på federalt nivå (The Federal PS) 

og på "statnivå" (The States PS). Av historiske årsaker fra tiden da statene var kolonier, 

har The Federal PS og The States PS hver sin konstitusjon og lovgivning. PSMPC har sitt 

virke på federalt nivå. 

PSMPC har en ledergruppe på tre (the Public Service Commissioner, the Deputy Public 

Service Commissioner og the Merit Protection Commissioner) og består av seks 

permanente team med hver sin teamleder (se figur 1). Totalt jobber det 115 personer i 

kommisjonen. 

 

Figur 1: Organisering av PSMPC 

PSMPC sin rolle omfatter blant annet: 

gi råd til regjeringen på området APS  

administrere og forenkle forståelse av relevant lovgivning, spesielt "The Public Service 

Act 1999" med forskrifter  

gi råd til etatsledere og ledere på strategisk personalpolitikk og organisasjonsutvikling  

støtte iverksetting av regjeringens politikk for APS  



overvåke og analysere spørsmål, trender og endringer innen personalpolitikk  

bidra til effektiv ledelse i APS og forenkle og tilby bred utvikling og opplæring for å møte 

eksisterende og kommende behov  

vurdere tiltak som påvirker APS ansatte i deres arbeid  

evaluere og rapportere ytelse og effektivitet for APS gjennom "Public Service 

Commissioner's State of the Service" rapporten  

tilgjengeliggjøre informasjon om og fra APS for samfunnet  

Vel fremme hos PSMPC ble vi mottatt av Deputy Public Service Commissioner Lynne 

Tacy (se bilde 1) som innledet en presentasjon av kommisjonen. Hun ble avløst av Merit 

Protection Commissioner Alan Doolan, som i sin tur introduserte Kevin Isaacs som leder 

People & Organisation Development Team, eller Training and Development Team som 

han selv benevnte "barnet". 

Lynne Tacy fortalte at PS har gjennomgått store endringer de siste to tiårene og spesielt 

siden 1996. Generelt har de siste årene vært preget av delegering av myndighet fra federalt 

nivå til regionale myndigheter. I 1999 trådde en ny Public Service Act i kraft. Med denne 

nye loven ble ansettelsesprosesser desentralisert samtidig som hver enkelt etat selv 

fastsetter lønninger og stillingshjemler. Dette har blant annet medført at etatene er mer 

kritiske til hvem de ansetter, deres kompetanse mv. PSMPC fikk med den nye loven en 

mindre regulativ rolle samtidig som de fortsatt sørger for at sine prosesser går som de 

skal. Dette klarer de gjennom å utøve en sterk veiledende rolle og samtidig drive 

opplæring i forvaltningen. Det ble også nevnt at den nye loven har et eget "avsnitt" om 

etisk likestilling mv. 

Som ledd i desentralisering, nedbemanning og reduksjon av offentlig sektor, har bl.a 

outsourcing blitt brukt som virkemiddel. Vi fikk anledning til å se et godt eksempel på 

dette påfølgende dag da vi besøkte et Centrelink kontor i Canberra. Australia er nå nede i 

ca 118.500 tilsatte i offentlig sektor på federalt nivå. Det er kun på skattesiden det har 

vært økning i antall tilsatte de siste årene, dette som følge av nye skatteregler. 

Lynne Tacy fortsatte med å fortelle at kommisjonen på området Merit Protection foretar 

individuell revisjon om det foreligger klager eller indikasjoner på "urettferdige opprykk", 

saksbehandlingsfeil, om noen er forbigått ved forfremmelse mv. Alle etater rapporterer 

årlig personellinformasjon til PSMPC. 

Det ligger også til PSMPC å håndtere korrupsjon, og de har hatt noen tilfeller bl.a med 

misbruk av kredittkort. På lik linje med hver enkelt etat har også PSMPC myndighet til å 

avskjedige, men kommisjonen har så langt ikke benyttet denne. For øvrig har ikke 

etatsledere appellrett til kommisjonen, de må i så fall ta saken til rettsvesenet. 



 

Bilde 1: Deputy Public Service Commissioner Lynne Tacy sentralt i bildet 

Alan Doolan fortalte at etatslederne nå tilsetter folk mens Merit Protection Commission 

har myndighet til å overprøve tilsettingene. Det siste året ble kun 3,6% av sakene 

overprøvet, mens for 5 år siden var tallet 10% og 15 år tilbake var det hele 15-20%. Dette 

henger sammen med at fagforeningene sto sterkt tidligere. Etter den nye loven trådde i 

kraft, har ikke lenger fagforeningene noen rolle i tilsettings- eller forfremmelsessaker. 

Personvern og sikkerhet er viktig for PSMPC. Dette gjelder også klagesaker knyttet til 

tilsetting og forfremmelse der opplysninger oppbevares i 10 år før de fjernes/makuleres 

eller på ubegrenset tid for "viktige" saker. 

Kevin Isaacs fortalte at opplæring- og veiledningsvirksomhet utgjør den største delen av 

PSMPC. For tiden jobbes det mye med e-læring. "The Public Services Management 

Course" redesignes nå for å kunne kjøres online. 

Han avsluttet seansen med å fortelle at det til tross for veldig brede rammer for fastsetting 

av lønn, er budsjettsituasjonen sammen med markedskreftene som styrer lønnsutviklingen 

i offentlig sektor. I IT-sektoren rår markedskreftene og der betaler offentlig sektor tett opp 

til privat lønn for å kunne beholde folk, men generelt henger offentlig sektor etter privat 

også i Australia. 

Referat fra besøk hos Department of the Treasury 

Vi ble møtt av Ray Jones ( rjones@treasury.gov.au) og Tracy Crump ( tc rump@treasury.gov.au) som fortalte om det Australske skatte-

, avgifts- og budsjettsystemet. Orienteringen ble fremført enkelt og ryddig og med den 

mangel på entusiasme som temaet antakelig oppfordrer til. 

Australia har tre styringsnivåer:  

Commonwealth, som operer på nasjonalt og internasjonalt nivå,  

mailto:rjones@treasury.gov.au
mailto:tcrump@treasury.gov.au


State - det er seks States og to Terrritories med ansvar for offentlige tjenester, og  

Local government - i alt ca 730 "kommuner" med ansvar for lokale tjenester.  

Inntekts- og kapitalskatt fra personer og foretak utgjør 75% av inntektene til 

Commenwealth. Resten dekkes av diverse skatter og avgifter. Commonwealth har 

myndighet til å fastsette skattenivået for alle typer skatter og avgifter. Det forutsettes at 

det ikke diskrimineres mellom ulike stater og deler av landet. 60 % av budsjettet går til 

helse- og sosialtjenester. 7 % til forsvar og 7 % til utdanning. Resten fordeler seg på en 

mengde ulike formål. 

Statene har begrenset myndighet til å festsette skatter. Eiendomsskatter, inntektsskatt, 

Moms og overføringer fra Commonwealth danner det vesentligste av inntektsgrunnlaget 

for statene. I 1999 ble det vedtatt en vesentlig skatteomlegging. Moms’en ble hevet til 

10% (!) og den skulle heretter i sin helhet tilfalle statene. Det ble samtidig etablert et 

Ministerråd for finansrelasjonen mellom Commonwealth og State. Statene ble gitt 

medinnflytelse ved fastsetting av Moms-nivået, og det ble satt opp en tidsplan for 

avvikling av "ukurante" statlige skatter og avgifter. En av hensiktene med omleggingen 

var å redusere statenes avhengighet av Commonwealth når det gjaldt finansiering av sine 

tjenester overfor publikum. Statene skal dekke kostnaden ved administrering av Momsen, 

men det er etablert en garanti fra Commonwealth for å sikre at ingen av statene skal tape 

på omleggingen. Fortsatt utgjør overføringer til øremerkede oppgaver fra Commonwealth 

til Statene og local government ca 24% av totalbudsjettet til Statene. 

På statsnivå går ca 25% av midlene til utdanning (grunnskole og videregående skole), 

22% til helse, 11% til samferdselsformål og 9% til politi og ordensmakt. 

Totalt utgjør budsjettene for 2001 -02 ca 720 milliarder kroner på Commonwealth-nivå og 

ca 450 milliarder på State-nivå. 

Commonwealth har ingen restriksjoner når det gjelder statenes adgang til å oppta lån. 

Låneopptakene blir imidlertid overvåket av et Loan Council, og de bør skje i samsvar med 

sunne makroøkonomisk prinsipper. 

Mer detaljerte opplysninger om budsjettene kan hentes på: http://.budget.gov.au/ 

http://www.treasury.gov.au 

Referenter Erik og Jan 

http://.budget.gov.au/
http://www.treasury.gov.au/


 

Litt tid til andre ting ble det jo . her fra et utkikkspunkt over Canberra 

Referat fra møte hos Australian Taxation Office, Canberra, 6.12.01 

Verter: Mr. Bruce Jones, second commisioner for Taxation (ATO) og Peter Wilson, 

assistant Commissioner Business Directions Strategy (e-mail peter.wilson@ato.gov.au) 

ATO krever inn skattene på vegne av regjeringen (fra bedrifter og privatpersoner) 

gjennom et konsept ved navnet "Pay as You Go" (PAYG).  

Systemet ble tatt i bruk den 1.7.2000 og erstattet 11 ulike innkrevingssystemer. PAYG-

systemet er et system for rapportering og innbetalinger av skatter og investeringer og en 

prosedyre for overføring av midler direkte til ATO. Systemet forenkler innkrevingen og 

sikrer at ATO får sine midler foran andre fordringer.  

Australia har ikke unike personnumre for innbyggerne eller et enhetlig 

organisasjonsnummer for bedriftene slik vi har i Norge. I stedet tildeler Australia et 

skatte-identifikasjonsnummer til bedriftene (Australian Business Number) og ett til hver 

innbygger når de kommer ut i arbeidslivet. Dette skyldes en redsel for at myndighetene 

skal kunne overvåke og misbruke informasjonen om den enkelte. 

Innbyggere som har tatt i bruk registrering av selvangivelser på nettet har eksplodert de 

seneste årene: 

1998 - 1999 : 27.000 skattytere  

1999 - 2000 : 117.000 skattytere  

2001 - 2002 : forventes ca. 300.000  

Dette er stort sett det samme tilbudet som Skattedirektoratet har iverksatt også i Norge, og 

mailto:peter.wilson@ato.gov.au


som stort sett ligger på det samme funksjonelle nivået. 

Hva kan eventuelt overføres av gode ideer for Norge? 

Andre aktuelle tilbud fra ATO: 

De elektroniske skjemaene til ATO for bedrifter og privatpersoner kan lastes fritt ned fra 

internett.  

ATO har laget et regnskapssystem som er tilgjengelig både for bedrifter og for 

privatpersoner. Systemet sikrer sporbarhet av alle transaksjoner og at skattene blir betalt.  

Dette var et populært tilbud for småbedriftene i Australia og mange småbedrifter i Norge 

kunne nok hatt nytte av et slikt serviceopplegg på WEB mot at skattevesenet får tilgang til 

bedriftens økonomiske data (det samme opplegget forefinnes for øvrig også i delstaten 

New Brunswick i Canada) 

Noen fi losofiske betraktninger om fremtiden for de ansatte i offentlig sektor i Australia: 

Målsettingen i Australia er  

Bedre service  

Raskere og  

Mer effektiv service  

Mye av rutinearbeidet er nå gjort om til selvbetjeningsløsninger på internett. Parallelt med 

dette et det etablert servicesentra for befolkningen som ønsker eller har behov for 

personlig service. Disse sentra heter i Australia CentreLink.  

Centrelink er etablert fordi ikke alle kan bruke internett og noen må også lære opp 

befolkningen og næringslivet i bruken av selvbetjeningsløsningene. Det foregikk derfor et 

omfattende opplæringsprogram, organisert gjennom CTC-sentra (Computer Training 

Centres). 

De ansatte i CTC og i Centrelink har flere roller - én rolle der de hjelper de som kommer 

innom senteret og en mer proaktiv rolle der de planmessig lærer opp innbyggere og 

næringslivet til å ta i bruke interaktive selvbetjeningsløsninger på nettet.  

Antall ansatte med rutinepreget saksbehandling blir etter hvert kuttet ned til et absolutt 

minimum, og spesialistene blir til en viss grad overført til servicetorgene. Her ser vi en 

klar forskjell mellom Norge og Australia - mens OSK-kontorene i Norge stort sett 

bemannes av generalister, skjer det motsatte i Australia. Tanken bak er at man bør få 

fullført saksbehandlingen "der og da" i den grad dette er mulig. De utrygge jobbene for de 

offentlige ansatte i Australia er de som arbeider som rutinesaksbehandlere og 

mellomledere. De noe mer sikre er fagspesialister for tung og skjønnsmessig 

saksbehandling og de ansatte i servicetorgene, som har fått tildelt viktige roller.  

Til orientering - i Singapore skjer den samme utviklingen, men de har ennå ikke rukket å 

etablere servicetorgene, men de kommer...likeledes datasystemene for saksbehandling på 

internett og dermed starter nedbemanningen av de offentlige ansatte for fullt også i 



Singapore. Noen av disse vil fortsatt kunne jobbe i offentlig sektor da den myke sektor 

trenger flere hender, og disse kan neppe erstattes av datamaskiner med det første. 

 

Studiegruppen på vei til neste møte men denne gangen til et naturreservat utenfor 

Canberra 

Nyttige lenker: 

 http://www.ato.gov.au/ og http://ww w.budget.gov.au/  

Studiereisens mest fornøyde deltager : Jan Øhlckers fra 

Årdal og Nett.NO 

Referenter Jan-Erik og Svein Erik 

 

Dag 8: Fredag 7. desember  

Referat fra besøket hos Australia Customs Service 

Dagen startet med besøk hos det Australske tollvesenet som hadde forberedt seg meget 

godt på vårt besøk. Vi hadde møtt sjefen tidligere i ovennevnte ambassadelunsj, slik at det 

hele ble en meget faglig og hyggelig seanse. 

Foredraget var delt opp i bolker så det var veldig oversiktlig og greit å følge med selv om 

det inneholdt en hel del teknisk beskrivelse. 

Det australske Tollvesenet ( Australian Customs Service , ACS ) har kommet veldig langt 

i å posisjonere seg og sine systemer ovenfor "internettalderen". De presiserte 

innledningsvis at deres fokus var direkte innrettet på systemer som skulle fremme e-

handel og derved en elektronisk forvaltning mot deres systemer uansett hvem som var i 

den "andre enden", for eksempel en privat borger som handlet på internet eller store 

http://www.ato.gov.au/
http://www.budget.gov.au/


multinasjonale speditørfirmaer som hadde dette som profesjon.  

ACS var nå midt i en "re-engineering" prosess, noe som medførte at deres største IT 

system, Cargo Management systemet skulle omgjøres. Dette prosjektet gikk under navnet 

CMR, Cargo Management Re-engineering og mens ACS tar seg av kravspesifiseringen 

rundt systemet så er selve utviklingen av det satt ut til andre selskaper. 

Samtidig med fokuset på slike re-engineerings prosesser på egne systemer så økte 

samtidig fokuset på "e-crime" . Siden hendelsene 11. september i fjor har ACS måtte 

høyne sin beredskap for både å sikre høyere fokus på datasikkerhet ved implementering av 

nye systemer så vel som på egen organisasjon som på de relasjoner de har mot kunder og 

andre samarbeidspartnere. Temaer som digital autentisering, nettkriminalitet, 

internasjonale forbryterkarteller og generell terrorisme har høy aktualitet og fokus. 

Australia vil undertegne Counsil of Europe’s " Cyber Crime Treaty" og det lovverket som 

følger av denne for å bekjempe enhver form for "e-crime" . 

ACS har som følge av dette planer om å avvikle alle de ulike former for 

datakommunikasjon som eksisterer mellom sine kunder / partnere og dem selv med kun 

en "e-Commerce gateway" basert på internet protokoller. Dette medfører at alt innefor 

EDI og andre "properitære" løsninger vil forsvinne rimelig raskt. 

Litt om ACS:  

ACS har i overkant av 4.200 medarbeidere. De deklarerer over 4 millioner import og 

eksport tillatelser årlig, rapporterer selv drøye 2 millioner andre "cargo" papirer samt 

mottar i overkant av 35 millioner edb baserte tolldeklarasjoner. 

De klarer også drøye 20.000.000 passasjerer til og fra Australia direkte og hvor ca 55 % er 

elektronisk preklareringer via samarbeidende flyselskaper. Drøyt 98 % av all trafikk, dvs 

av all import og eksport deklarasjoner går "on line".  

De bruker maximum 30 minutter fra toll er betalt til importtillatelse foreligger når 

innbetaling skjer elektronisk. 

AGS følger opp landets initiativer når det gjelder elektronisk forvaltning. Eksempler på 

dette er at deres satsninger er i tråd med Government OnLine Strategy som kom i 

september 2000, og et tilleggskrav til dette var at det skulle være internet som hovedkanal. 

Ironien er at AGS har andre kanaler som tilfredstiller dette i trafikkmengde men vil i løpet 

av kort tid sørge for at det er internet som ovetar. 

De følger også opp the Electronic Transactions Act fra 1999 som sier at alt av nye 

transaksjoner og tjenester i og med forvaltningen skal kunne foregå elektronisk. Det er 

riktignok enkelte lovmessige unntak men ACS kommer ikke under disse. Tilsvarende vil 

gjelde for betaling og innkreving av avgifter. Customs ønsker også å bruke et eget 

forretningsnummer som er unikt for hver enkelt kunde / partner. Dette systemet, 

Australian Business Number - Digital Signature Certificate vil også bidra til å øke 

transaksjonssikkerheten vesentlig. 

Hvorfor ønsker de så å endre systemer som virker ? Jo, primært for at de ikke skal være en 



hemsko for andre, inklusive sine partnere / kunder, og ikke minst være i forkant for 

utviklingen av gode systemer for hele det offentlige Australia, en rolle de har befunnet seg 

i ganske lenge. 

Et viktig moment er at Customs kunder får etter hvert en klar dreining fra firmakunder til 

"mum and dads" etter hvert som internetthandelen vokser i privatmarkedet. Dette er også 

viktig for at Customs dreier alle systemer mot internet protokoller. 

Viktig er det også at man får til sikker kommunikasjon med den voksende kundemassen 

så satsning mot digital signatur for kunde og partnermassen er vesentlig. Så minimum 

utstyret som må til for å få til dette for enkeltkunden vil være et godkjent digitalt sertifikat, 
dig.signatur ( Se nedenfor under PKI ), riktig webbrowser og ISP. Customs har som 

målsetting å være operativ 365 dager i året og med det en tilgjengelighetsprosent som ikke 

skal være under 99.85 % , derfor er kravene til kunde-"utstyret" tilsvarende! 

XML: 

Customs følger nøye med på internasjonal utvikling og retningene innenfor 

internetteknologien, både med en viss skepsis så vel som med sunn interesse. Interessen 

for XML er spesielt i fokus, dels fordi dette vil bli enklere for Customs mindre kunder, 

men også mer praktisk å administrere fra deres side. 

De tror at XML vil være rammeverket rundt fremtidig e-handel og derved åpne opp for at 

bank og finansnæringene følger etter. Det er etablert et eget forum på internet for XML i 

Australia, se: http://www.tradegate.org.au/ . 

PKI: 

Styret for ACS har vedtatt at Customs skal implementere PKI iht til regjeringens strategi 

vedr bruk av Gatekeepers løsninger for PKI, for å sikre interoperabilitet innefor alle 

departementer. I tillegg så har regjeringen bestemt at Customs skal bruke ABN’s ( 

Australia Busines Number) digitale signatur sertifikater for å identifisere aktører innefor 

fremtidig e-handel. 

Customs vil ikke selv utferdige disse sertifikatene men vil overlate det til en registrerings 

og sertifiserings enhet som er akkreditert under Gatekeeper. ( se: www.noie.gov.au eller 

http://www.govonline.au/. ). Uansett vil dette komme til å bli det som gir mulighet til å samhandle med Customs i 

fremtiden. 

I tillegg vil alt av korrespondanse uansett bli kryptert såfremt det foregår kommunikasjon 

mellom Customs og partner / kunde. 

UTFORDRINGER: 

Et viktig område som man hadde vanskelig for å få taket på var hvordan man skulle få til 

skattelegging av virtuelle tjenester og "varer" som kom utenfra. Dette er et område som 

både avsenderland og mottakerland må ha et utstrakt samarbeide om. Customs var glade 

for at også OECD landene hadde tatt tak i dette området. Håpet var at Australia kunne " 

piggy back" på et suksessfullt resultat. 

http://www.tradegate.org.au/
http://www.govonline.au/


Sikkerhet og autentisering var også utfordringer som ligger fremover, selv om de anser det 

meste løst gjennom PKI strategien sin.  

Kompetanseutvikling for ansatte slik at de blir værende og ikke stikker til bedre betalte 

jobber andre steder var også en utfordring. 

I tillegg kom de ustanselige endringer på satser og lovverk innen Australia som en 

utfordring, men også de bilaterale handelsavtaler og andre internasjonale avtaler’s 

konstante endringer som byrdefulle tilleggsoppgaver til vanlig drift. 

 

Referenter Kjetil, Ole-Gunnar og Randi Elisabeth 

Referat fra besøket hos Department for Health and aged Care vedr. Health Insite-
prosjektet  

HealthInsite (HI) er en webside som skal sørge for tilgang til kvalitetssikret 

helseinformasjon først og fremst for alle innbyggere i Australia. 

HealthInsite er et tiltak på helseopplysningens område som oppfyller regjeringens direktiv 

om å bruke Internett som informasjonskanal mot publikum.  

Man så et økende behov for helseinformasjon i befolkningen, samtidig som de nettstedene 

som fantes var lite opplysende eller hadde lite relevant informasjon som ikke var 

kvalitetskontrollert. Veldig mange surfer på Internett for å finne helseinformasjon. 

Gjennom HealthInsite kan man nå tilby befolkningen relevant, oppdatert og kvalitetssikret 

informasjon om helse, enten direkte eller kommunisert gjennom kvalifisert helsepersonell. 

Innholdsleverandørene 

Hvem er det som bidrar til informasjonen som ligger på HealthInsite? Det er 



helseorganisasjoner, både private og offentlige (også delstatsnivå), herunder 

utdanningsinstitusjoner, samt private firmaer. Det er disse som skriver artikler og 

informasjon ellers. Det eneste som produseres for HealthInsite er ingressene som 

introduserer emner og underemner, samt ekspertartiklene som er skrevet spesielt for og på 

oppdrag av HealthInsite. Innholdsleverandørene bidrar også til skriving av ingressene, og 

med innspill om hvordan en bør organisere emner og underemner innenfor sitt 

spesialområde.  

Søkemuligheter 

Søkemulighetene er mange. Man kan velge informasjon organisert etter livssituasjon, 

livsstil, emne/emnelister eller søke med boolske søkeoperatorer. Det foreligger 

synonymordlister (antakelig kontekstuavhengige). Søkene er begrenset til de sidene som 

er autoriserte. 

Informasjonen er delt opp i temaer med undertemaer for å øke relevansfunksjonen i 

systemet. Det finnes også såkalte ekspertinformasjonssider for profesjonelt helsepersonell 

som selvfølgelig trenger dypt ned i materien. Disse sidene vil alltid være oppdatert på den 

nyeste kunnskapen innenfor området. 

Brukerne kan selv lagre sine preferanser og søkeresultater som sine profiler. De kan motta 

e-post om at "sine" prefererte sider er oppdatert. Etter tre måneder uten aktivitet fra 

brukerens side, slettes profilen brukeren laget. Dette også ut fra personvernhensyn, selv 

om du kan kalle deg hva du vil på Web’en. 

Presentasjonsmåte 

HealthInsite er en portal og når en søker informasjon som ligger utenfor denne, vil denne 

bli presentert i et nytt vindu slik at en lett ser at en er utenfor hjemmesiden til HealthInsite 

og på en samarbeidspartners side. Informasjonen fremstår altså akkurat som om du skulle 

aksessere denne siden direkte.  

Web siden i HealthInsite er funksjonelt delt i fire. Øverst får du litt kontekstavhengig 

informasjon i forhold til det du har søkt på. Deretter kommer noen faste lenker knyttet til 

emnet du søkte. Deretter kommer en oversikt over underemner og tilstøtende emner til det 

du søkte på. Så kommer pekere til artikler og informasjon som er funnet i HealthInsite 

databasen. Man benytter dynamisk visning av sider. Lenkene er knyttet direkte til den 

relevante dokumentet eller informasjonen som kan ligge dypt nede i strukturene hos den 

angjeldende innholdsleverandøren. 

Emnelistene og søkeresultatene inneholder titler, ingress, dato og opplysninger om utgiver 

for å informere søkeren og guide han fram til det mest relevante stoffet. 

En kvalitetssikringsprosess er utviklet for å sikre kvalitet i det som presenteres gjennom 

HI. Det gjelder både det innholdsmessige og at det passer for presentasjon på Internett. 

Innholdskriteriene skal samsvare med utarbeidede publiserings- og web-aksess kriterier 

for å sikre "best practice" innenfor helseinformasjon. 

"content selection criteria are checklist of groups of criteria, aimed as ensuring site’s 



compliance with publishing standards and web accessibility standards, as well as 

determining how well sites meet best practice in health information delivery" 

Publiseringsstandardene inneholder både obligatoriske og valgfrie attributter som skal/bør 

brukes av samarbeidspartnerne for å sikre "best practice". 

HealthInsite innholdskriterier ligger på nettet slik at brukere og potensielle partnere selv 

kan evaluere og vurdere sin egen informasjonen uavhengig av om de eventuelt blir 

partnere eller ikke.  

HealthInsite er involvert i andre prosjekter for å utvikle standarder enten bidra med egne 

eller utarbeide andre. Bidrar også til nasjonale og internasjonale organisasjoner som 

arbeider med generelle informasjonsstandarder. 

Organisering og ansvar 

En administrasjon forestår den daglige drift og utvikling av HealthInsite (HI). Denne ledes 

av ansvarlig redaktør. Administrasjonen utvikler og vedlikeholder metadatastrukturen, 

utvikler standarder for kvalitet og publisering av artiklene mv. 

The Editorial Board (redaksjonen?) har ansvaret for det redaksjonelle innhold i 

HealthInsite, hvem som skal være samarbeidspartnere, vurdere nytt innhold hos 

eksisterende, samt delta i den strategiske utviklingen av HealthInsite.  

Innholdsleverandørene utarbeider helseinformasjon på sine sider som er lenket opp til 

HealthInsite. De kan også være bidragsytere til introduksjonsartiklene knyttet til emner på 

HealthInsites egne sider.  

Teknisk gruppe har ansvaret for den tekniske infrastrukturen med vedlikehold og utvikling 

av denne.  

En kvalitetssikringsprosess er utviklet for å sikre kvalitet i det som presenteres gjennom 

HI. Det gjelder både det innholdsmessige og at det passer for presentasjon på Internett. 

Innholdskriteriene skal samsvare med utarbeidede publiserings- og web-aksesskriterier for 

å sikre "best practice" innenfor helseinformasjon. 

Publiseringsstandardene inneholder både obligatoriske og valgfrie attributter som skal/bør 

brukes av samarbeidspartnerne for å sikre "best practice". 

HealthInsite innholdskriterier ligger på nettet slik at brukere og potensielle partnere selv 

kan evaluere og vurdere sin egen informasjonen uavhengig av om de eventuelt blir 

partnere eller ikke.  

HealthInsite er involvert i andre prosjekter for å utvikle standarder enten bidra med egne 

eller utarbeide andre. Bidrar også til nasjonale og internasjonale organisasjoner som 

arbeider med generelle informasjonsstandarder. 

Referent Halvor Oseid 



Referat fra møte hos Centrelink Customer Service Centre and their Innovation 
Centre 

Vert var: Jane Treadwell, Chief Information Officer: 

Centerlink (CT) ble etablert i 1997, på bakgrunn av en egen lov (Act of Parlament). Målet 

var at innbyggerne skulle slippe å løpe rundt til forskjellig offentlige instanser for å få 

utført sine tjenester - de skulle både få bedre tilgang til tjenestene og bedre service. 

 

Det var en modig reform, og en stor utfordring å flette sammen 22 000 ansatte fra 

sosialsektoren og 2000 fra arbeidsmarkedsetaten i en organisasjon. CT betydde en ny måte 

å levere tjenester til innbyggerne, det betydde at kulturen i organisasjonen måtte endres, 

barrierene for god kundeservice måtte fjernes, det hele måtte strømlinjeformes på en helt 

annen måte enn tidligere. Også det fysiske landskapet som møtte innbyggerne måtte 

endres. 

CT er underlagt Department of Family and Community Services. Det har et uavhengig 

styre med syv medlemmer, blant annet statsministeren, sosialministeren, 

arbeidsministeren og finansministeren. 

CT har opprettet kontrakter med 20 forskjellig departementer om å levere tjenester for 

disse, blant annet sosial, helse, arbeid, jordbruk, familie og barn. CT vil standardisere 

tjenestene på tvers av departementsgrensene, og Balanced Scorecard brukes som et 

hjelpemiddel i dette arbeidet. 

CT har 317 kontorer rundt i landet, og 24 000 ansatte. Kontorene varierer fra 3 til 100 

ansatte. Kjønnsfordelingen blant de ansatte er 65 prosent kvinner og 35 prosent menn.  

CT utfører tjenester for 2 millioner mennesker pr. dag. Internett brukes aktivt som 

informasjonskanal, men foreløpig er det ingen interaktvive tjenester. Callsenterne er en 

svært viktig del av tilbudet, og de kan betjene opptil 200 000 telefonsamtaler per dag. Når 

regjeringen endrer politikk på et eller annet område, så merker CT raskt at det er de som 

er regjeringens ansikt utad; de har opplevd å få opptil 1 million telefonhenvendelser pr. 

dag, og det gir raskt dårligere rykte når de ikke klarer å besvare alle henvendelsene, men 

de er ikke betalt for å klare så mange henvendelser. 

Det er stor spredning i personalets bakgrunn, fra universitetsutdannelse til 

kontorpersonale, men alle må gjennomgå CTs treningsprogram og virtuelle høgskole. 



Henvendelsene fra publikum er samlet innen forskjellige kategorier eller segmenter, som 

familie og barn, og personalet er generalister i forhold til hvert segment. Det benyttes også 

spesialister innenfor hvert team. Turnover er bare 9 prosent per år. 

Det finnes også spesialkontorer, for eksempel for familier; typen kontorer og hvilke tilbud 

de har blir hele tiden tilpasset behovene i den enkelte kommune. 

Referenter Flemming og Torbjørn 

( Iht. programmet så skulle Centrelink Innovation Centre ha to separate sesjoner, men på 

grunn av at temaene gikk om hverandre og at tidsplanen sprakk er referatet fra Torbjørn 

og Flemming dekkende for hele besøket.)  

 

Fra "siste kveld med gjengen". Tårnrestauranten i Canberra..ca 1 time pr runde fantastisk! 

Noen av oss spiste til og med krokodille og kenguru ..... 



 

Kveldstemning i Canberra... bildet er tatt fra tårnet  

Dag 9: Lørdag 8.desember avreise fra Canberra. 

 

Litt forskjell fra våre elgskilt .. ++ noe vi slipper unna med nemlig tilsvarende skilt for 

haier på badestrendene. Reisen hjemover gikk med fly fra Canberra til Melbourne og 

videre til Singapore for mellomlanding og drivstoffpåfyll. 

Dag 10: Reise / hjemkomst 



Hjemreisen blir jo ganske lang. Så vi er bortimot et døgn i luften men med godt lesestoff, 

god mat, øvrige forfriskninger og audiovisuell underholdning så gikk det som en drøm .. 

Dag 12: 

Vi mellomlandet igjen på Heathrow og "last minute shopping" før vi endelig satte kursen 

mot Gardermoen, gamlelandet og de som ventet på oss der og de aller fleste av oss ja vi 

ønsker oss et besøk til ved senere anledning!  

 

Waiting for a friend ... 

Vedlegg I: Studieturprogrammet 

Program for studietur til Singapore og Australia, 28/11 til 9/12 - 2001, i regi av 
Statens Dataforum.  

NB. alle tider er lokal tid!  

NB2. alt i kursiv er reisedetaljer og fritidsforslag  

NB3. alle programposter kan fortsatt bli flyttet / endret før avreise, se info om "fortsatt 

mulige endringer" nedenfor 

"NB!" betyr: denne "hompage'n" bør du som deltaker kikke nærmere på 

Studieturprogrammet 

Tips til turen: 

In Singapore: 

Stort sett det samme som for Australia, men noe mere formelt når det gjelder " personal 

behaviour" og antrekk. Veldig strengt vedr orden, røyking mm. Restaurantene / kafeene i 

Chijmes, like ved Raffles Hotel kan anbefales. 

Se forøvrig: Singapore Tourism Boards web-side: http://www.newasia-s ingapore.com/ 

In Australia: 

http://www.statens-dataforum.no/studietur/2001/program.asp
http://www.newasia-singapore.com/


Smoking inside buildings, and in taxi's, buses and trains(all public transport in fact) is 

banned so any smokers will have to be wait until they are outside and even then there can 

be restrictions on where they can smoke. 

Sydney traffic can be a little challenging and as the venues for your meeting will not be in 

the same place, some travel time is inevitable. I am sure you and your colleagues would 

welcome some breaks from the various briefings both in Sydney and Canberra and 

perhaps that could be organised separately.....a Sydney Harbour cruise come to mind. An 

evening cruise which was not only quite spectacular with the setting sun over the 

cityscape and the Harbour Bridge but the subsequent onboard meal is very enjoyable as 

well. Canberra can also offer a much smaller version on our central lake. 

Jogging is popular in both cities and depending on weather can be quite pleasant either in 

the early morning or late afternoon/evening.  

Security should not be a problem but going in a group is a better idea. Obviously, the 

climate will be a little different for you and most buildings in Australia are air conditioned 

to somewhere between 19-21 degrees C. Business suit for meetings is generally the 

normal mode of dress, but if the weather is particularly hot, which it can be at that time, 

no jackets or ties are acceptable. Australian's tend to prefer an informal style of 

engagement after the initial formal protocol of introductions has been completed and 

exchanges of business cards are welcomed. There is late night shopping to 9-00pm in 

Sydney on Thursday nights and in Canberra it is on Friday nights, but shopping malls are 

also generally open during the day on weekends. Tipping is not a custom like it is in 

America although it is expected at hotels with bell boys, porters etc and perhaps 

restaurants if there is good service, 10-15% should be OK and in some cases it is expected 

that small change, or coin, will be left. 

Vår kontaktperson i Canberra og Sydney: Bob Howie 

Ph 6271 1564 

Mobile 0412 632 015 

Email: bob.howie@noie.gov.au 

Reelle fakta: 

Det er bestilt enkeltrom til samtlige på alle hoteller , inklusive frokost.  

Reise / syke / avbestillings-forsikring må dere selv ordne med.  

Veldig greit med minimum to kredittkort: gjerne Diners, VISA, Amex, eller Master.  

Valuta:  

Singapore dollar: ca 5,45 NOK for 1 $ (SUD)  

Australsk dollar: ca 5,10 NOK for 1 $ (AUD)  

mailto:bob.howie@noie.gov.au


(NBNB : kjekt med litt £ ( type engelsk) på Heatrow også!)  

Tidsforskjeller:  

Norge - England, trekk fra en time fra norsk tid.  

Norge - Singapore, legg til 6 timer  

Norge - Australia, legg til 8 timer  

(nbnb alle forbehold om lokale variasjoner og sesongtider)  

Referatskriving og forberedte spørsmål: 

Referatet, som skal danne grunnlaget for studietur-rapporten, er alle deltakeres ansvar. Det 

vil si at hver enkelt av oss må være med å utarbeide referat fra de seansene vi er med på. 

For at dette skal bli gjort mest mulig effektivt så har vi satt opp den enkeltes navn i 

ANSVARS-feltet i programmet. Dette indikerer samtidig den seansen / programdelen du 

skal skrive referat fra og ikke minst ha forberedte spørsmål til. ( Antall forberedte 

spørsmål bør være et par tre stykker slik at vi får en dialog igang ).  

Vi har satt opp to navn for hver seanse, bortsett fra på hotellet 2. dag i Singapore. Dette er 

gjort for å lette referatskrivingen og ikke minst at to husker bedre enn en....vanligvis. Alle 

må faktisk skrive referat 2 ganger og være forberedt 2 ganger, pga at vi er færre deltakere 

enn programposter 

Referatene skal innleveres til Ole-Gunnar Drabløs i Statskonsult senest mandag 

17.desember, e-post adresse er nedenfor. Rapportansvaret ivaretas av Jan Erik Gullheim 

med hjelp av alle. 

For orden skyld: 

Ta gjerne kontakt med oss i programkomiteen ( Ellen, Sjur eller Ole-Gunnar) dersom det 

er saker dere ønsker mer informasjon om. 

Ellen's e-post: ellen.sandberg@ft.dep.no eller tel: 22 24 96 03 

Sjur's e-post: s jur.dahl@statskonsult.dep.no eller tel: 22 45 12 17 

Ole-Gunnar's e-post: ole-gunnar.drablos@statskonsult.dep.no eller tel: 22 45 11 58 eller 

mobil 970 970 32  

Vedlegg II : - Studieturens deltakere 

THE NORWEGIAN GOVERNMENT IT-FORUM  

STATENS DATAFORUM 

Participants from The Norwegian Study Tour Group 2001 

Name Title Place of work  

mailto:ellen.sandberg@ft.dep.no
mailto:sjur.dahl@statskonsult.dep.no


Angermo, Lise Head of IT The Norwegian Central State Bank  

Arnesen, Pål IT Manager Norwegian Mapping Authority 

Drabløs, Ole Gunnar Senior Adviser Directorate of Public Management 

Fossum, Erik Director General Brønnøysund Register Centre 

Gullheim, Jan-Erik Adviser Servicefarm 

Johansen, Elisabeth Head of IT Norwegian Post and Telecommunications 

Authority 

Johnsen, Geir Technical Section 

Manager 

Norwegian Mapping Authority 

Lohmann, Lena Assistent Director 

General 

Ministry of Cultural Affairs 

Moen, Ketil  Director of IT 

Department 

Norwegian Public Roads Administration 

Oseid, Halvor Senior Legal 

Adviser 

Directorate of Public Management 

Sandberg, Ellen Adviser Government Administration Services 

Skahjem-Eriksen, 

Flemming 

Senior Adviser Directorate of Public Management 

Vinje, Torbjørn  Senior Adviser Directorate of Public Management 

Wilthil, Svein Erik Deputy Director Norwegian Association of Local and 

Regional Authorities 

Øhlckers, Jan Project Manager County of Sogn & Fjordane 
 

 


