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

” IKT lederskap og forutsetninger for god ledelse i IKT prosjekter”

Målet med studieopplegget var :
Studieturen skal gi økt kunnskap om strategier, anvendelser og erfaring med bruk av IKT
innad i offentlig sektor og utad mot brukerne
Bidra til etablering og bygging av faglige nettverk mellom deltakerne og internasjonalt
Vi ønsket å se nærmere på:
• Fokus på leders rolle og utøvelse av ledelse i ulike bedrifter.
• Levelige rammevilkår for IKT utvikling i en bedrift / enhet
• Organiserings- / driftsalternativer, herunder outsourcing, kjøp av tjenester med mer
• Samhandling med andre bedrifter (både offentlig og privat)
• Rammevilkår for IKT utvikling fra det offentlige
Vellykkede resultater av en IKT satsning var innfallsporten til våre problemstillinger,
det være seg rent produksjonsmessige forhold, tekniske og organisatoriske. Derfor var
tematisk fokus ledelses- og organisasjonsmessige forhold rundt IKT satsningene.
Rogalandregionen er en av de regioner i Norge som er kjent for et godt utviklet
teknologimiljø. Vi ønsket derfor å se nærmere på hva som stimulerer til et slikt miljø og om
det er spesielle årsaker til et nettopp fokus på teknologi har bedre vilkår her enn mange andre
steder i Norge. En viktig tilrettelegger for utviklingen i området er Stavanger kommune som
er relativt langt fremme i bruk av IKT i sin tjenesteproduksjon.
Irland er ikke lenger kjent for bare å være Europas grønne øy, men kan vise til en IKTutvikling som ligger langt foran gjennomsnittet i europeisk sammenheng. Irland har kommet
langt med å legge forholdene til rette slik at den internasjonale IKT-industrien har latt seg
friste til å etablere seg i landet. Irland ligger også langt framme i bruk av IKT i sin
tjenesteproduksjon. Vi ønsket derfor å få kjennskap til grunnlaget for suksessen og stifte
bekjentskap med noen av konsernene som har etablert seg i landet.
Internettlinker til alle stedene vi besøkte finnes i programmet bakerst.
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Studietur komiteen har denne gangen bestått av:
Lise Angermo Grandahl (lise-angermo.grandahl@norges-bank.no)
Ole-Gunnar Drabløs (Ole-Gunnar.Drablos@statskonsult.no)
Harald Jørgensen (harald.jorgensen@shdir.no)

Lise Angermo Grandahl

Harald Jørgensen

Ole Gunnar Drabløs

Vi som var reiseledere for turen må takke Ole-Gunnar Drabløs for hans innsats for å utarbeide
store deler av programmet for turen, selv om han ikke kunne delta på gjennomføringen pga
andre arbeidsoppgaver.
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Dag 1: Vi reiser til Stavanger
Vi reiste fra Gardermoen flyplass til Stavanger søndag ettermiddag. Etter at vi hadde sjekket
inn på hotellet gikk vi ut og tok en matbit.

Dag 2: Vi besøker Lyse Energi AS og
Stavanger kommune
Referenter: Anne Mette Verkooijen og Irene Bjørsvik

Lyse Energi AS
Lyses rammebetingelser, satsing og status v/Toril Nag, direktør for
forretningsutvikling og leder av Lyse Tele
De største eierne i Lyse er Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og
Randaberg kommune. Lyse har utviklet seg fra å være et rent energiselskap til et energi- og
kommunikasjonsselskap. Dette har vært et bevisst valg fra selskapets eiere. Hensikten har
vært å finne frem til nye tjenesteområder med komparative fortrinn gjennom eksisterende
organisasjon, kunder og marked. Dersom de ikke hadde gjennomført dette kunne selskapets
utvikling ha stagnert.

Toril Nag presenterer Lyses rammebetingelser, satsning og status.
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Lyse har tatt en beslutning om kun å utvikle nye produkter innen energi og infrastruktur i sitt
lokale marked. I andre geografiske markeder satser de på partnerskapsavtaler. De har ni
partnerskapsavtaler med andre energiselskap som ønsker å nyttiggjøre Lyses lærdom og
erfaring. Lyse har høy kompetanse på planlegging, bygging og drifting av infrastruktur
generelt. De har en kundebase som består av 110.000 kunder, gode systemer og kundebehandlingskompetanse.
Lyse utvikler produkter for mange brukere og ser ikke økonomi i nisjeprodukter. De foretar
grundige markedsanalyser før de går inn på nye områder. Ved innsalg av for eksempel
bredbånd velges et geografisk område der det avholdes orienteringsmøter med direkte salg
pluss ettersalg.
Kundeundersøkelser avholdes minimum to ganger i året for å innhente informasjon om Lyse
er på "rett vei". De bruker også fokusgrupper med ulike representanter fra kundegruppen.
Viktige funn i kundeundersøkelsene har vært:
•
•
•
•
•
•

"Gjør det enkelt for meg"
"Én faktura"
"10 Mb begge veier"
"Ett kundesenter for alle produkter"
"TV, telefon og Internett i 1 kabel"
"Lavere pris"

Ledergruppen i Lyse arbeider aktivt innad i organisasjonen for å få medarbeidere som liker
omstilling og nytenkning.
Lyses visjon er: "Lyse skal forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og fremtidsrettede produkter og tjenester".
Forretningsidéen er at: "Lyse skal være et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert
energi- og kommunikasjonsselskap. Selskapet skal sikre en sterk markedsposisjon basert på
en godt utbygd infrastruktur og et variert utvalg av produkter og tjenester".
Styret har beveget konsernet mot:
• Gass, vann, varme el og bredbånd i samme grøft
• TV, Internett og telefoni i samme kabel
• Telefoni, mobiltelefoni, TV, Internett, gass, kjøling og strøm på samme regning
Målet er at kundene skal oppleve:
• Forenkling
• Trygghet
• Tilgjengelighet
• Nytte
Lyse skal oppleves i ord og handling som:
• Serviceinnstilt
• Handlekraftig
• Ærlig og direkte
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Introduksjon og demonstrasjon av løsninger v/Morten Berge
Morten Berge er ansvarlig for innholdet i Lyse sine produkter. De tilbyr Internett, TV, PC og
telefoni gjennom én bredbåndskabel. Alle produktene er IP-baserte, og det nye med dette er
hastigheten. De tilbyr en standardløsning på 4 Mb, men kan også tilby 10 Mb. TV i dag
bruker mpeg2-formatet som er det vi i dag finner på cd-er og dvd-er. Det som kommer er
mpeg4-formatet som er Internettbasert.
Ved å ta i bruk IP-telefoni kan brukerne fremdeles bruke de samme telefonapparatene, men til
en billigere penge. Lyse tilbyr for eksempel gratis samtaler internt i eget nett. De tilbyr også
ekstratjenester, for eksempel dersom kunden ikke ønsker å ta i mot anonyme anrop. Slike
tjenester kan bestilles via nettet.
Både TV- og PC-portalene er interaktive tilbud. Lyse produserer ikke selv TV-innhold, men
de har et samarbeid med TV2 nasjonalt og TV Vest lokalt. Det vil si at alle programmene fra
disse to leverandørene er tilgjengelig for Lyse sine kunder når kunden selv ønsker å se dem.
Det lages også egne TV-formater for å tilpasse Internett til TV-skjermen.
Lyse tilbyr ca. 200 filmer med "trailere" som kan ses før man velger å leie filmen. Med Lyse
sin bredbåndsløsning kan man se film direkte over nettet og leietiden er tre dager. Kundene
kan også velge lyd- og bildeinnstillinger etter behov og tilgjengelig utstyr.
Lyse har egne profiler for barn. Dersom foreldrene har valgt en 10-års profil til sin sønn eller
datter vil barnet kun få lov til å se innhold som er lovlig for denne aldersgruppen. Lyse har
også valgt en familievennlig kjerneprofil. Det vil for eksempel si at de viser Disneyprodukter, og ikke viser sex og erotikk.
Et nytt tilbud som er på vei er enkle spill for barn. I tillegg vil det komme peis og akvarium på
skjermen. De jobber også med en "chatte"-versjon.

Presentasjon av telefoniprodukter, v/Roar Børresen
Lyses hovedprosesser i forbindelse med markedsstrategi er:
•
•
•
•

Markedsanalyse - Avdekke behov
Segmentering - Estimere marked/potensial, kunsten å behandle ulike kunder ulikt
Produktutvikling - Tilpasning til utvalgte segment
Salg og markedsføring - Tilpasning til utvalgte segment

I forhold til leveranseevne legger Lyse vekt på å utvikle rutiner, organisasjon og
kunnskapsbase.
Markedsundersøkelser og analyser
I markedsundersøkelser har Lyse spurt kundene om tilfredshet med leverandør av
telefonabonnement. Undersøkelsene viste at de fleste kundene oppfattet telefoni som en
kjedelig vare som de ikke engasjerte seg særlig i.

SDFs studietur til Stavanger og Dublin

Side 7

De har også spurt om kundene kunne tenke seg en faktura for både strøm og telefoni. Det var
ingen spesiell motstand mot dette, og Lyse valgte derfor å innføre en samlefaktura. I tillegg
ble kundene spurt om de oppfattet det som unaturlig å kjøpe andre ting enn strøm av Lyse,
som tidligere var en tradisjonell energileverandør. Her var svaret nei og siden Lyse allerede
hadde kundeserviceavtaler, fakturerings- og markedsapparat mente Lyse det var naturlig med
følgende produkt og tilleggstjenester:
•
•
•
•
•
•

Ett kundesenter (lokalt)
En saksbehandler
En faktura
En web-side med oversikt over både strømog telefoniforbruk til minste tellerskritt.
En enkel og konkurransedyktig prisstruktur
En gratissamtale per dag per abonnement

UPC/Canal Digital
Shell

X

Forenkling i praksis
Lyses samlefaktura:
•
•
•
•
•
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NetCom

X
Tiscali/Frisurf etc

Strøm
Gass
Fasttelefon
Mobil
Bredbånd

Før

X

X
Nå
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IKT strategi v/Håkon Sivertsen
Lyse Energi har 4 hovedområder for IKT anvendelser i sin virksomhet:
•
•
•
•

Produkter og tilknyttede tjenester til markedet basert på bredbånd og telefoni
Integrasjon med marked og kunder ved hjelp av internettbaserte løsninger
Datautstyr integrert i produksjonsprosessene for styring, drift og overvåking av
produksjon og nett
Løsninger for effektiv styring, støtte til arbeidsprosessene og administrasjon av hele
virksomheten

Utgangspunktet for IKT-strategien har vært Lyses visjon, forretningsstrategier og mål frem
mot 2006. De har også brukt det overordnede strategidokumentet med tilhørende
markedsplaner og kommet frem til følgende målsetting:
"Optimal bruk av IKT i kommunikasjons- og arbeidsprosesser skal bidra til at Lyse når sine
mål i gjeldende planer".
I arbeidet med Lyses IKT-strategi har de tatt i bruk verktøyet VerdiLab (V-Lap) som tilbyr
profesjonell kompetanse, metoder og verktøy for å bygge ny virksomhet og gjøre eksisterende
virksomhet i stand til rask endring.
Nøkkelaktiviteter:
• Strategisk rådgivning for toppledelsen
• Omstilling og utvikling
• Realisering og gjennomføring
Verdien for Lyse har vært rask formulering av strategier og mål, strategisk kontroll og
revisjon, samt forankring og kunnskap. Det er utarbeidet handlingsplaner, foretatt
risikoreduksjon og realisering.
IKT-målsettinger
For å støtte opp under forretningsstrategiene og oppfylle de overordnete IKT-målsettingene
har Lyse satt opp fire delmål for IKT området. De har delt dem inn i forretningsmessige mål,
økonomiske mål, organisatoriske mål og mål for IKT løsningenes egenskaper.
For å oppnå målene er følgende strategier valgt:
•
•
•
•
•
•
•

En ny organisasjonsmodell for styring av IKT området skal innføres
Sentral IKT avdeling har overordnet ansvar for realisering av all IKT virksomhet
Strategiske applikasjoner skal ha en eier og en forankret plan som eies av konsernet
IKT kostnadene skal ha en aktiv oppfølging og kontroll
En felles og standard infrastruktur for konsernet skal innføres
Utprøvd teknologi skal primært velges, men det skal aktivt vurderes ny teknologi for å
skape konkurransefortrinn
En strategisk og operativ sikkerhetsplan skal utarbeides og iverksettes
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Stavanger kommune
Referenter; Bea Dahl og Gunn Pettersen

Interaktivitet med innbyggerne
Økonomisjef Øystein Zeiner og IT-sjef Arne Rannestad
Økonomisjef Øystein Zeiner fremhevet at en av nøklene til at Stavanger kommune ligger i
front når det gjelder å kommunisere med innbyggerne via internett, er at organisasjonen er
preget av stor entusiasme – ”vi gjør det”! Ofte går det bra, men det ble understreket at en del
løsningsvalg blir til ”under marsjen”.
IT-sjef Arne Rannestad demonstrerte de nye internettsidene som kommer i produksjon ved
årsskiftet 2004/2005. Ny funksjonalitet i forhold til dagens sider er.
• Bedre brukervennlighet
• Flere selvbetjente produkter
• PKI tas i bruk
Om IT-avdelingen:
For 4 år siden startet organisasjonsutviklingsprosjektet STORM. Alle IT-ressurser ble samlet i
Økonomiavdelingen. Den består nå av 20 medarbeidere, noen lærlinger og en del innleide
konsulenter. IT-avdelingen er delt inn i tre hovedområder; system, infrastruktur og
kundesenter.

Her har vi hjemmesiden til Stavanger kommune.
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System
Har ansvar for områdene dataflyt, gjenbruk, kvalitet, rådgivning og gjennomføre og støtte
prosjekter. Kundeansvarlige i systemgruppa er ansvarlige for samarbeidsfora med brukerne.
Infrastruktur
Drifter infrastrukturen (nettverk, databaser etc)
Kundesenter
Har ansvar for å betjene brukerne faglig og teknisk
IT-avdelingen betjener mer enn 300 lokasjoner som kommuniserer via WAN med
høyhastighetslinjer innen kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sannes. Det er
hundrevis av systemer fordelt på ulike tjenester. Det er koplet til mer enn 4000
arbeidsstasjoner, men det er mange flere brukere enn dette fordi flere deler PC.
Tjenestene er sentralisert, og det er ikke rom for lokal kreativitet når det gjelder konfigurasjon
og utstyr. All konfigurering blir distribuert sentralt, enten via linje, eller ved at nye
arbeidsstasjoner blir tanket sentralt før de distribueres, ofte kombinert med ”selvinstallasjon”
når man tar i bruk utstyret. Det er en egen løsning for hjemmekontor.
Tjenesteavtaler:
IT-avdelingen blir mer og mer tjenesteorienterte pga nye strukturer. Det er ikke
internfakturering pr dato, men det arbeides med tjenesteytingsavtaler for flere områder, for
eksempel telefoni-brukerservice, som pr dags dato besvarer 80% av henvendelsene innen 3
minutter.
Det er utviklet verktøy som kan brukes til å overvåke tjenestene for å se om man oppnår
resultatene i tjenesteavtalene.
IT-avdelingen tar også hånd om området trygghetsalarmer i sitt vaktteam, som har 24/7beredskap. Vakttjenesten har meget høy kompetanse. Dette har vært en bevisst satsing som
har gitt gode resultater.
De ulike fagsystemer har systemansvarlige i stab sentralt og ”superbrukere” lokalt.
Kompetansen for etatenes ”superbrukere” er varierende. For eksempel har skolesektoren IKTansvarlige som har høy kompetanse.
For å bedre kommunikasjonen med interne brukere er det laget et eget nettsted som bl.a.
beskriver ofte stilte spørsmål med svar. Driftsmeldinger blir distribuert her. Det finnes også en
beskrivelse av alle kommunens systemer. Brukerne kan også sende feilmeldinger via denne
kanalen (i tillegg til at de også kan bruke telefon). Programvareplattform er Lotus notes.
Budsjettering av utstyrsoppgraderinger skjer i IT-avdelingen. Prosjekter kan gjøre dette på
egen hånd.
Informasjonssikkerhet:
Det benyttes ulike sikkerhetsmekanismer for å beskytte kommunenettet. Det er oppdelt i
intern og sensitiv sone. Alle samband er kryptert på IP-nivå. Hardware etter Datatilsynets
veiledning i informasjonssikkerhet for kommuner og fylker. Sikkerhetsløsning for ekstern
pålogging, (skal jobbe mot VPN, http ssl).
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Internkontrollsystemet er egenutviklet, herunder et avvikshåndteringssystem som er utviklet i
Lotus notes. Legevakt og sosialtjenesten får pr dags dato bistand i arbeidet med
informasjonssikkerhet.
Dokumenthåndtering:
Programvareplattform for dokumenthåndtering er Kontor 2000 som går mot Windows 95 og
98. Alt skal synkroniseres med Windows 98 i disse dager.

Her viser Arne Rannestad frem nye smartkort som de skal ta i bruk.

Smartkom – Fyrtårn:
Et regionalt prosjekt som involverer Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kommunene
har som felles målsetting å skape en bedre interaksjon mellom innbyggere, næringsliv og den
offentlige tjenesteytingen.
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Kommunene har opprettet en felles regional serviceportal med fokus på byggesaker og
næringsliv. Sidene har funksjonalitet for å bestille eiendomsinformasjon og digitale data.
Prosjektet er støttet av Høykom-midler, (se www.smartkommune.no).
Det er 4-500 000 oppslag pr uke på nettsidene.
Smartkommune.no består av følgende tjenester:
• kart (grunnkart over de fire kommunene, NettGAB)
• innsyn byggesak
• byggesøknad
• nettbutikken
• meglermappen
• søk
Prosjektet er delt inn i to faser. Fase 1 innebærer å legge ut kart samt gi innsyn i byggesaker.
Fase 2 medfører implementering i alle de involverte kommunene. Så langt har den største
utfordringen for prosjektet vært å mobilisere de ulike kommunene. Man ser imidlertid
nytteverdien av de elektroniske tjenestene, og ønsket er derfor å på sikt utvide bruken av
disse. Dette medfører behov for etablering av felles PKI-løsning for kommunene.
Balansert målstyring:
Omorganisering fra sentralisert modell med selvforsynte fagavdelinger, til flate strukturer
med makten ut til de lokale 150-160 involverte virksomhetene.
BASIS bygger på balansert målstyring. BASIS er benyttet som metode og skal;
• være styringssystem for rådmann og virksomheter
• gi kritisk styringsinformasjon om egen virksomhet
• være utgangspunkt for analyse, egenutvikling, forbedringsarbeid mv.

Handlings- og
økonomiplan

Årsberetning

BASIS

Lederavtaler. Avtaler m/
150-160 virksomheter

Belønningssystemer

Det man styrer mot er brukertilfredshet, effekt og dekningsgrad (hvor produktive er vi?). Alle
150-160 virksomheter har styringskort. Fra 01.01.05 skal politikerne få innsyn i alle
virksomhetene (fra måned til måned) i forhold til budsjett og produktivitet (eksempel: %belegg på dagsenter). Alle virksomhetene som deltar har mer eller mindre gode styringsdata.
Verktøyet setter et fokus på de beste, men gir et godt bilde av hvor godt man i kommunene
utnytter den kapasiteten den besitter.
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Dag 3: Vi besøker Oljedirektoratet
Referenter; Pål Arnesen og Geir Johnsen

Oljedirektoratet
Tirsdag morgen sjekket vi ut av hotellet i
Stavanger sentrum og tok turen videre til
Oljedirektoratet; OD. Vi ble tatt vel i mot av Gunnar Østebø, direktør for administrasjon og
drift og hans tilrettelegger, Britt-Laila Dahlberg og geleidet opp på møterom ”Troll”.
Formålet med besøket hos OD var å få en orientering om deres noe spesielle organisasjonsstruktur, veivalg innen IT-drift, dataforvaltning og bruk av IKT i samhandling med andre
myndigheter og oljeindustrien. OD sine hovedoppgaver, organisasjon og IT-drift ble
presentert før lunch, mens øvrige temaene ble gjennomgått etter lunch.

OD sine hovedoppgaver
Gunnar Østebø presenterte hvem OD er og hva de i hovedsak gjør. OD er, sammen med
Petroleumstilsynet (Ptil) og Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen (NVE) underlagt Olje- og
Energidepartementet (OED). OD ble etablert i 1973 i Stavanger i forbindelse med at
aktiviteten på norsk sokkel startet opp. I dag er de totalt 220 ansatte (hvorav 6 ansatte i
Harstad) med et budsjett på 217 millioner kroner. Fra 1. januar 2004 ble aktivitetene med
arbeidsmiljø og sikkerhet skilt ut i en egen organisasjon, Petroleumstilsynet, som er
samlokalisert med OD i Stavanger.

Her er vi alle samlet før vi skal ha en hel dag med OD.
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OD skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten
gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.
Med et ”statement” som sier at Norge skal ha ”Olje i 50 år og Gass i 100 år” trenges det
koordinerte tiltak, forskningsinnsats og politiske vedtak. OD er en viktig medspiller på alle
disse områdene. OD har 2 hovedroller i ressursforvaltningen; egen etatsutøvelse og rådgiver
for OED.
I egen etatsutøvelse skal OD blant annet:
• Bidra til kostnadseffektiv leting, uttak av petroleum og utnyttelse av infrastrukturen
• Påse av utslippene minimeres
• Innkreve bl.a CO2-avgift
• Ha et måleteknisk tilsyn
• Fastsette forskrifter om ressursforvaltning
Som rådgiver for OED skal OD gi råd om blant annet:
• Åpning av leteareal
• Lisenstildeling og arbeidsprogram
• Ressursanalyser og prognoser
• Plan for utvikling og drift (PUD) og Plan for Anlegg og drift (PAD)
• Produksjonstillatelser
Oppsummert er det 3 hovedutfordringer på norsk sokkel,
• finne mer olje og gass,
• kommersialisere marginale funn og
• øke utvinningen fra eksisterende felt.

Det er så langt produsert 3,8 mrd. Sm3 o.e. (Standard kubikkmeter olje-ekvivalenter, dvs
mengde olje og gass er gjort om til lik måleenhet) på norsk sokkel. Det er estimert at
gjenværende mengde er 9,1 mrd. Sm3 o.e. Usikkerheten er imidlertid på ~ 30%, dvs 6,5 – 12,5
mrd Sm3 o.e. Det ble for øvrig også opplyst at begrepet ”ett fat olje” som går igjen i
nyhetsbildet er det samme som 6,29 m3.
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OD sin organisasjonsstruktur
Gunnar Østebø presenterte også OD sin organisasjon, før og nå.
Frem til 1998 var OD en vanlig hierarkisk linjeorganisasjon tilknyttet både OED og AAD.
Lederen var, som nå, oljedirektøren og han hadde 2 operative divisjoner og 2 interne
avdelinger i sin linje. Selv om OD var et effektivt forvaltningsorgan også den gang, bestemte
man seg for å endre strukturen av flere årsaker:
•
•
•
•
•
•
•

Uryddig og ubalansert forhold til både OED og AAD
Ønsket å redusere unødig byråkrati og få mer tid til reell saksbehandling
Ønsket å ha større fleksibilitet med strammere budsjetter
Enklere tilpasse seg endringer i omgivelsene
Fornyelse i offentlig sektor
Ny oljedirektør og andre ledige direktørstillinger
Sterkt ønske hos medarbeiderne

Vi ble tatt godt i mot av Gunnar Østebø og Gunn Westad.

OD har nå en flat organisasjon med 8 ledere med personalansvar i et Lederlag. Alle oppgaver
løses i særlige sammensatte tverrfaglige lag. Disse lagene, ca. 60 lag totalt, vurderes og
justeres om nødvendig hver uke. En ansatt kan jobbe i flere lag samtidig. Lagene har ansvaret
for prosess, produkt og kvalitet. Hvert lag har en koordinator og en budsjettansvarlig (ikke
samme person), men ingen leder. Lagene er organisert rundt OD sine produkter og kan enten
være langsiktige (som IKT-laget) eller prosjektrelaterte. Alle lag har en dedikert
kontaktperson i Lederlaget.

SDFs studietur til Stavanger og Dublin

Side 16

Organiseringen har medført at OD har redusert sin administrasjon og baserer seg på:
•
•
•
•
•
•

tillit - framfor kontroll,
involvering - framfor passivitet,
ansvarliggjøring – framfor ansvarsfraskrivelse,
fleksibilitet – framfor statisk (og tydelig),
produktfokus – framfor fagfokus, samt
ledelse – framfor å være supersaksbehandler

OD har rammer, retning og styring
Lederlaget har ukentlige møter for å justere produkter og lag. De skal tilrettelegge for at
medarbeiderne i OD får utført sine oppgaver best mulig. Lederrollene roterer hvert 4. år. Ved
utvelgelse av personer til ledelsen vektlegges evne til strategiledelse ikke tradisjonell
linjeledelse med sine byråkratiske funksjoner som timeliste- og ferieoppfølging.
OD fremhevet at de er stolte av det de har fått til. Det er stadig ulike organisasjoner på besøk
for å få en presentasjon av deres organisasjon. Et paradoks er det dog at de så langt ikke har
blitt kontaktet av noen med tilknytning til fornyelsen av offentlig sektor. OD mener de har fått
til en større grad av fleksibilitet, de leverer gode produkter, de har et redusert byråkrati og de
har motiverte, ansvarlige medarbeidere som har tilegnet seg endringskompetanse. Baksiden
av medaljen er nok at det ikke er så lett å ”forklare” organisasjon og internprosesser for andre,
blant annet Riksrevisjonen, og at modellen lett kan gi utbrente medarbeidere.
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Vi hadde en super-interessant dag hos OD i deres flotte lokaler.

Erfaringer og utfordringer ved IT-drift i OD
Driftsansvarlig IKT, Roald Ommundsen
presenterte IT-drift. OD og Ptil har en felles IKTinfrastruktur og drift som OD sitt personell
ivaretar. De er organisert med en liten driftsenhet
med støtte fra IT personer i fagmiljøene.
Strategiske IT-valg gjøres i et felles IT-råd hvor
representanter fra både OD og Ptil sitter.
OD har satset på en kombinasjon av outsourcing
av enkelte systemer og insourcing av
spisskompetanse på driftsoppgaver som
driftsovervåking, disksystemer og lignende. Eget
personell (7 årsverk) brukes på nettverksarbeid,
backup, anskaffelser, Unix-løsninger og på
kontroll av insourcet personell og outsourcede
systemer.
Driftansvarlig IKT Roald Ommundsen

Infrastrukturen i OD/Ptil består av 430 Pc-er i et LAN (Cisco) med Gigabit i sentral og 100
Megabit til klientene, 15 Unix arbeidsstasjoner, 3 Netware servere, 3 store Unix servere og 30
Intel servere. De har en HP EVA 5000 lagringsløsning som det kjøres backup av med Tivoli
TSM mot en IBM Jaguar taperobot.
OD la stor vekt på sin erfaring med bruk av VMWare ESX. De har 30 virtuelle servere på 3
større intelmaskiner og kan med denne løsningen flytte virtuelle servere fra ”ett jern” til ett
annet i fart. Dette tar ca. ett halvt minutt uten at brukerne merker noe. På denne måten kan en
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fysisk server flyttes, stoppes, vedlikeholdes eller tas ned på dagtid uten bruk av overtid. OD
har konsolidert mange fysiske servere ved å bruke denne teknologien og har bare positiv
erfaring å vise til.
Videre fremhevet Ommundsen nødvendigheten av å kjøre strengt på standardisering av
infrastruktur og standardløsninger i hele organisasjonen, bl.a fordi de har hatt litt trøbbel med
”løse fugler” som vil gjøre ting på andre måter (gjerne "sin egen måte"). De kjører også
relativ streng kontroll av diskforbruk, både for produksjonsdata og for mail. På datasiden er
reglen slik at det som skal tas vare på flyttes til et fellesområde som alle har fulle rettigheter
til. Data som ligger utenfor dette og som er mer enn 2 år gamle slettes fra disk mens mail
eldre enn 3 måneder også slettes automatisk.
I OD satser man på å ligge i forkant av teknologien og å vedlikeholde kompetansen ved
utstrakt bruk av en egen testlab, men. de mener ny teknologi er ”ugras” før den går i takt med
øvrige systemer.
OD har lagt ned mye arbeid i en god intranett-løsning som skal være en møteplass for ansatte
og den eneste informasjonskanalen for de ansatte. Man har ganske elegant integrert fravær,
mail, kalender, møteromsreservering og elektronisk saksbehandling i nettleseren og de har
gjennomført en ”single sign-on” løsning.
I det store og det hele har OD en langsiktig strategi og helhetstenkning på hva de skal gjøre på
IKT-siden. Det er ikke det enkelte produkt eller lag som bestemmer hva eller hvilket systemet
som skal innføres eller brukes. Det er Lederlaget samlet som avgjøre dette ut i fra en helhetsog effektivitetsvurdering.

Data og informasjonsstrategi v/Gunn C. Westad
Referenter; Karianne Thun og Kristin Hansen

Referentene i aksjon.
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Oljedirektoratet har et nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten
er tilgjengelig. Dette er en oppgave fra Olje- og energidepartementet slik at alle deler av
forvaltningen blir ivaretatt og ressursene forvaltet mest mulig riktig.
I oljesektoren er det noen verdier, men det er viten som kan utløse dem. Må sette sammen
kunnskapen for å kunne fatte beslutninger på rett grunnlag for å få best mulig utnyttelse av
ressursene. For å oppnå dette vedlikeholder, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør OD data og
kunnskapsbaser både for seg selv, næringen og samfunnet. OD’s overordnede mål er i denne
sammenheng å utføre effektiv forvaltning og fatte beslutninger på rett grunnlag, og næringen
trenger også best mulig datagrunnlag for å ta beslutninger.
Skal det finnes god data/korrekt informasjon, må optimale og kostnadseffektive løsninger
samt valg og prioriteringer gjøres. Kvalitetskontroll og kvalitetssikring gjøres ved at OD ser
til at data er korrekt slik at det kan brukes av næringen. Data til verdiskapningsaktiviteter
prioriteres - slike data er kultur, eierskap, brønn, seismikk og hoveddata. OD skal være en
pådriver for å skape helhet innenfor disse områdene, på bakgrunn av data til verdiskaping.
Det skal ikke være noen form for dobbeltregistrering av data, det skal være en standardisering
og en rask og oversiktlig tilgjengeliggjøring både eksternt og internt. Det skal være kortest
mulig tid fra data kommer inn til det blir gjort tilgjengelig for næringen. www.npd.no skal
være en plass for effektiv informasjonsspredning.
Alt er basert på gratisprinsippet og at det skal være en kultur for deling av informasjon og
kunnskap. De fleste dokumenter i OD er tilgjengelig for alle, bortsett fra det som er blitt
gradert. Prinsippet er at det skal være en grunn til at noe må holdes skjult og ikke motsatt – at
det må være en grunn for at noe skal være åpent. Fakta og egne tolkninger tilgjengeliggjøres i
størst mulig grad. Det finnes mange arenaer for informasjonsspredning – ikke bare nettet, det
er rapporter og fagblader samt parallellpublisering.
OD lagrer data og informasjon som er viktig for direktoratet og da den verdiskapningen som
er mulig. Prinsippet er at all data skal være kvalitetskontrollerte, men det betyr ikke at OD
selv gjør det. OD prioriterer databaser og informasjonssystemer der hvor direktoratet spiller
en rolle – der OD kan gjøre en forskjell.
Elektronisk samhandling med næringen.
Næringen og andre myndigheter skal kommunisere elektronisk med OD – Asynkront,
Eksempler her kan være licenceweb og myndighetsweb som vil bli beskrevet litt seinere. OD
skal være en pådriver for at potensialet for økt verdiskapning gjennom bruk av e-drift blir
realisert – en sanntidsløsning (synkron). OD sin oppgave blir da å få næringen til å gå videre
på løsninger som skisseres og testes ut. (”Sokkelnett”)
Interne prosesser og verktøy.
All informasjon inn og ut samt arkivverdig materiale metatagges, registreres og lagres i
saksbehandlingsverktøyet ePhorte som er OD sitt elektroniske arkiv. For å forhindre
overlapping i dokumentasjon eller presentasjoner etc, er det felles lagringsområder for lagene
sine dokumenter – dokumentflyt. Informasjon skal være lett å finne og ha god kvalitet, og
produseres under arbeid. Til dette brukes elektronisk informasjonsdelingsstrukturer og
verktøy som forenkler medarbeidernes tilgang til informasjon.
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Internt har man tilgang til samme teknologi, programvare, maskinvare og nettverk som
næringen. OD må kunne gjøre noe av det samme, særlig ved bearbeiding eller utregninger.
Næringen har innrapporteringer av data som bearbeides for RNB og NB, samt for internt
bruk, og da er det nødvendig med sammenfallende programvare etc.

OD sine databaser og nettsider v/Hans Stokka
ILGI

Interndata/rådata, interaktiv lagring av geodata fra 1970-tallet. Dataene er verdifulle
så applikasjonen på toppen er blitt tilpasset utviklingen slik at brønndata fortsatt er
tilgjengelig. Det ble laget en avansert datamodell tidlig som nå kan nyttiggjøres i
lenkehenvisninger på kryss og tvers i faktasidene
Samba Ble utviklet på 1990-tallet og er ORACLE-basert, Den består av prosesserte data om
kultur og produksjon, det er mye fokus på felt og ressursdata som gis videre til dept i
mange sammenhenger, men også til internt bruk.
SISU Er fra ca 2000, og består også av prosesserte data. Dette er en SQL-baser med
oversikt over alle rigger og plattformer samt rørledningene i mellom disse
(Intretninger)
Disse tre driftes internt i OD og speiles ut til informasjonssider på internett for at næringen
skal kunne gjøre bruk av dataene. Rådata vises rett ut sammen med data som er blitt
prosessert en gang om dagen.
De forskjellige databasene brukes som datagrunnlag for OD sine nettsider. www.npd.no
består av sakprosa og har et journalistisk preg både på norsk og engelsk. Sidene har ca 55000
hits i måneden og er populære blant brukerne.
Faktasidene som ligger under prosadelen har en mer nøytral og edruelig presentasjon og det er
tydelig at brukerne her er opptatt av informasjonen. Det er statiske html-sider som viser alt av
informasjon rundt de forskjellige installasjonene – produksjonslisens, kjøp og salg,
utvinningsmuligheter etc. Det finnes data helt ned til kjernen; en sylinder med tverrsnitt av
grunnen på en viss dybde. Faktasidene er helt integrert mot faktakartsidene, som er en mer
interaktiv og dynamisk visning ned på brønn-nivå.
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Bilde – screenprint av faktakart hvor man kan finne faktasidenes informasjon mer intuitivt
helt ned på brønn-nivå.

DISKOS samarbeidet v/Eric Toogood
De har mottatt et tildelingsbrev fra Olje- og energidepartementet, der de blir bedt om å spre ut
kunnskap til selskaper og ”Det norske folk”. Generelt sørge for å ”pushe” data ut.
Å få rask og effektiv tilgang til relevante data er essensielt, særlig da seismiske data
(grunndata hvor overflaten blir scannet) og brønndata (sondeleting).
Når man har brukt mye penger på slike data bør det kunne forvaltes på en effektiv måte.
Diskos har stor makt via petroleumsrådgivning, og deltar også i en lisenskomite. Utfordringen
ligger i å begrense informasjonen som distribueres videre, da det er så store mengder.
Innrapporteringer skjer digitalt. De har månedlig rapportering av produksjonsdata – dette er
viktige tall som påvirker prisen på olje og gass ellers i verden.
Eierskap til data: Det er enkelt å administrere data som ligger i Diskosdatabasen, samt
rettighet til å kjøpe og selge data.
Diskos er opptatt av at akademiske miljøer skal få tilgang til alle data – også til bruk i
forskning. Universitetet venter nå på en oppkobling mot disse systemene.
Diskos må sørge for å være attraktive, og deres database er som et butikkvindu. Man må
kunne se muligheten for å finne olje og gass i databasen.
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Samhandlingsløsninger på ekstranett v/Turid Øygard
At flere deler data ved hjelp av interaksjon og samhandling gir gevinst til mer enn en part. Det
blir en vinn-vinn situasjon.
Samhandlingsløsninger i OD:
•
•
•
•
•

SOIL – Secure Oil Information Link
DISKOS (den største og første samhandlingsløsningen)
License Web (gitt stor forbedring av informasjonsflyt)
Myndighetsveven (kun en kommunikasjonkanal, som ligger på ekstranettet). Ikke en
samhandlingsløsning)
Nasjonalbudsjettrapporteringen NBR (en felles ’side’ på Intranettet for rapportering)

Alle data på hvert felt, hver brønn etc må rapporteres. Dette ble tidligere gjort via regneark,
noe som krever store datamengder.

Turid Øygard forteller om Myndighetsveven.

E-drift – de synkrone samhandlingsløsningene v/Turid Øygard
Boring i havet skjer via land hvor en annen lokasjon sjekker logger og kvalitet på boring.
Integrerte arbeidsprosesser; en ny måte å jobbe på som gir raskere og bedre beslutninger.
Eksempel: planleggingen av hvor en brønn skal være brukes interaktivt mens boringen pågår
(dvs at operatører, leverandører etc kan jobbe samtidig og mye mer effektivt).
Dette gir potensial for verdiskapning og bedre HMS. HMS må inkluderes i planleggingen.
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Regjeringen har initiert et Forum for E-drift på tvers av næringen som skal fungere som et
virkemiddel for å dele virkelighetsforståelse og felles kunnskap. De inviterer deltakere fra
oljeselskaper, leverandører, fagforeninger, IT-industri, forskningsinstitusjoner og
myndigheter, og skal ha halvårige møter, fordi Norge er et lite land med få selskaper, og vi
kan ha et konkurransefortrinn for samhandling.

Dag 4: Vi besøker Dell og får besøk av
Ambassadør Truls Hanevold
Dells ekspertsenter for Europa, Midt-Austen og Asia Nordisk lag
Referent; Jan Øhlckers
Hjå Dell fekk vi ein presentasjon av deira støttetenester for den nordiske marknaden.

Vi ønskes velkommen til Dell.

Servicenivå
Verksemda skiljar mellom 4 ulik servicenivå. Dei to høgste er for større verksemder, og er
kjenneteikna av å vere særs rask med høg kompetanse og fast kontaktnett. Dei er knytt opp til
skreddarsaum frå kunden og skal stetta deira behov fullt ut.
Dei to lægste er ordinær støtte, basert på fjernhjelp og med lengre svartid.
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Kunden kan velje nivå og betale deretter. Dei vi møtte arbeidde i hovudsak med dei to høgste
nivåa:
Platina
Dette er det høgste nivå. Støttetenesta er meir eller mindre integrert i verksemda, 24 x 7
service og Dell sine ansvarlege er pro-aktive og arbeidar førebyggjande. Dell er i gang med å
implementere denne tenesta for nokre få storkundar.
Gull
Dette er nest høgste nivå. Verksemda har eit fast teknisk støttelag i Dell. 4 timer svartid, og
god tilgang til oppdatert programvare og deler.
Organisering
Totalt har Dell organisert kundestøtta si i 14 ”call centres” og 390 servicepunkt med 4 timers
respons. Organisasjonen tek imot 553.000 inngåande servicesamtaler i kvartalet. Til tenesta er
det knytt 1.255 teknikarar på servicepunkta og 727 spesialutdanna ”feltarbeidarar”.
Irlandskontoret – som dekker Europa. Midt-Austen og Afrika – har om lag ein tredel av
trafikken.
Ekspertsenter
• Ekspertsentra vart etablert i 2001 og har følgjande oppbygging:
• Førespurnader kjem inn over telefon
• Tenesta dekker både maskinvare og program
• Laboratorieteneste
• 24 x 7
• Fleirspråklege tenester

Trond Morsund og Monica fortalte oss om Dells Ekspertsenter
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Kommandosentral
Tufta på beste praksis og kriseleiing har Dell etablert kommandosentralar som nyttar avansert
teknologi til å følgje problem, teknikarar og delar i sanntid.
Føremonen med desse sentralane er å synleggjere problema, gjere kommunikasjonen mellom
ulike delar av organisasjonen betre og redusere svartid i kritiske situasjonar.

Hvordan Dell motiverer sine medarbeidere
Referent; Frank Ruus
Cathy Farrell i Dell krever mye av sine medarbeidere. Motivasjonstiltak anses som viktig for
å oppnå suksess, for firmaet og for den enkelte ansatte. Tiltakene spenner over et bredt
spekter.

Lønn, anerkjennelse og sosiale goder
Alle i firmaet har en basislønn ut fra normalt markedsnivå. Ut over dette utbetales bonus for
ekstraordinær innsats. De ansatte har anledning til å kjøpe firmaaksjer til gunstig pris.
Dell tilbyr gode helsetjenester, en pensjonsordning og en ferieordning. Det er tilrettelagt for
fleksitid og hjemmekontorordninger.
Dell har et eget program for synliggjøring og premiering av team og enkeltmedarbeidere som
utmerker seg.
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Cathy Farrell forteller oss om hvordan Dell motiverer sine medarbeidere – i et forrykende tempo.

Det investeres i de ansatte i form av individuelle utviklingsplaner, jobbrotasjon,
mentorprogrammer og et stort tilbud av kurs og utviklingsprogrammer.
Firmaet ønsker å bidra til god balanse mellom jobb og fritid. Gjennom et serviceprogram
tilbys de ansatte praktisk hjelp og støtte. Dette omfatter hjelp til å løse de fleste typer
problemer, for eksempel hjelp til å planlegge og tilrettelegge ferier, leie av håndverkere osv.
Firmaet har også forhandlet fram gunstige avtaler for de ansatte når det gjelder forsikring,
banktjenester osv. Det er ellers tilrettelagt for fleksitid og hjemmekontorordninger.
Ellers ser firmaet det som viktig å skape trivsel i hverdagen. Hvert år arrangeres det to større
firmabegivenheter der også de ansattes partnere inviteres. Fire ganger i året arrangeres kvelder
på byen.

Internkommunikasjon
Dell legger vekt på god internkommunikasjon generelt og spesielt mellom ledere og
medarbeidere. Hvert kvartal mottar medarbeiderne elektroniske spørreskjemaer der det
anonymt innhentes synspunkter på en rekke forhold knyttet til det indre liv i virksomheten og
hvordan man oppfatter sin situasjon som ansatt. Firmaet offentliggjør hva de ansatte mener
om sine ledere.
For å sikre god internkommunikasjon har man allmøter hvert kvartal, avdelingsmøter hver
måned, månedlige utgaver av internavis, ukentlige bulletiner på intranettet og et
virksomhetsomfattende e-postsystem. Medarbeidersamtaler anses som meget viktig.
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Ledelse og ansatte
Det stilles store krav til ledere i Dell, både til engasjement, kunnskaper og personlige
egenskaper. Ledere blir bl.a. målt på kundetilfredshet, lederskap, integritet og evne til
helhetsforståelse og samarbeid.
Ledelse og utvikling av organisasjonskulturen bygger på etiske standarder. Hovedelementene
er fastlagte policies og prosedyrer, ledere som går foran med et godt eksempel, en Code of
Conduct og The soul of Dell.
På forespørsel opplyste Cathy Farell at Firmaet ikke har ansatte som er organisert. Dette
begrunnet hun med at de ansatte i Dell ikke har behov for å være organisert.

Vi avsluttet hos Dell med en omvisning i supportsenteret, som holder åpent 24 timer i døgnet hele året.

SDFs studietur til Stavanger og Dublin

Side 28

Truls Hanevold, Den norske ambassaden i Dublin
Referent; Wilhelm Friis-Baastad

En forventningsfull gjeng venter på ambassadøren i lobbyen på hotellet

Ikke noe annet land har gjennomgått en slik omveltning som Irland.
Befolkningen drev med kveg for hundre år siden, og var den gang ca. 8 mill innbygg.
Folketallet ble utover mot 1840 drastisk redusert på grunn av fattigdom, sykdommer og svikt i
avlinger. Antallet var helt nede på 2.6millioner. Fattigdommen var også årsaken til den store
flukten til USA, der ca 40 millioner mennesker i dag har irsk avstamning.
Dagens Irland har 4 millioner innbyggere, og er med det på samme folketall som 1887.

I dag er Irland det nest rikeste land i Europa. Hva har skjedd som
har gjort dette mulig?
IT-miljøet og farmasi er de to store næringsgrenene i dag, i tillegg til matproduksjon til eget
bruk og produksjon av bearbeidet mat for eksport.
For ca 25 år siden ble det innført en stram finanspolitikk. Samtidig ble det gjennomført en
innstramning på forbruket for å korrigere kursen, og for å få etablert ny virksomhet. Det ble
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inngått en ”Social partnership”- avtale som la grunnlag for stabilitet og langsiktighet. Dette
var svært avgjørende for å tiltrekke seg investeringer og etableringer fra utlandet.
Intet annet land har klart å trekke til seg så mange investeringer som Irland. Selvfølgelig har
slektningene i USA hatt en stor
betydning, men også medlemskapet
i EU har gjort det enklere.
Flere store amerikanske
medisinfirmaer produserer store
mengder piller og andre medisiner i
Irland med tanke på det europeiske
markedet. Ellers har IT-firmaene
som for eksempel IBM og Dell
etablert seg med store enheter. En
rekke internasjonale firma har
plassert sine call-sentre og andre
arbeidsintensive oppgaver til Irland
på grunn av de gunstige
skattebetingelsene og relativt lave
lønnskostnadene. Irlands satsing på
utdannelse for å høyne
kompetansen i hele befolkningen
har også hatt stor betydning.
Myndighetene etablerte institutter
for teknologi svært mange steder i
landet for å produsere relevant og
kompetent arbeidskraft til de nye bedriftene.
Ambassadør Truls Hanevold

Befolkningen består av svært mange unge mennesker, og Irland har i dag lite av det
aldersproblemet som vi sliter med i Norge.
Bedriftsbeskatningen på 12.5 % er svært lav, og det har betydd mye for landets utvikling.
Men i dag opererer Estland og andre østeuropeiske land med 0 % i beskatning, og Irlands
vilkår blir dermed utsatt for sterk konkurranse. Lønns- og prisnivået i Irland er også blitt mer
likt resten av Europa nå de siste årene, og Irland ser nå at store firma vurderer å flytte sin
virksomhet igjen. Dette kan bli vanskelig å forhindre. Irland forsøker å svare ved å øke den
generelle kompetansen i befolkningen, slik at selskapene av den grunn velger ikke å flytte.
Etter hvert har andelen av kvinner i arbeid kommet langt opp i forhold til tidligere, men når
det gjelder likestillingspolitikk ligger Irland ganske langt bak de nordiske land.
Subsidier fra EU har betydd svært mye. Irland har sprøytet dette inn i forskning, utdannelse,
veisystem og infrastruktur. Det er lite bruk av flytransport, og vannveien er derfor viktig.
Det kommer hundrevis av store trailere fra England hver eneste dag. Infrastrukturforbedringer
prioriteres derfor nå høyt for at landet fortsatt skal være konkurransedyktig og attraktivt.

Offentlig sektor har store utfordringer. Utdanning og helse
prioriteres
Det velges distriktsrepresentanter som er politisk uavhengige. Deres politiske førsteprioritet
gjelder derfor sakene fra deres valgdistrikt. Det oppleves som et problem at de dermed har
vanskeligere for å prioritere helhet og nasjonale hensyn.
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Distriktenes størrelse varierer sterkt, pga enmannskretser. De politiske prosessene blir
annerledes.
De folkevalgte i distriktene er små grupper, og de sitter bare for et år ad gangen.
Lokalforvaltningens budsjett kommer fra sentralforvaltningen i Dublin. De har ingen
lokalskatt mot personene. Avgifter for vann, renovasjon osv krever de imidlertid inn selv, og
de tar høye priser for også å kunne benytte deler av pengene lokalt.
Mange familier er involvert i det politiske liv med flere representanter. Det skjer mye
lobbying fra distriktenes ordførere inn til Dublin. Man utnytter kontakter og forbindelser i
partier sentralt. Ordførerne misunner oss det norske systemet. Tidligere var det ofte en mindre
gruppe ( les: gutteklubben ”grei” ) som bestemte det meste i Irland.
Planleggingen på distriktsnivå er vanskelig. Alle forslag om veier, nyetableringer osv må fram
for ”the Planboard”, og innsigelser og klager blir lyttet til. Ofte må sakene gå mange runder.
Et eksempel kan nevnes om gassbehovet.(Statoil eier 60%, men folk vet ikke at det er norsk.)
Statoil ønsket å overføre gass. Det har tatt 9 år å få godkjennelse for en slik nyordning.
Irland er et lite land. Her har alle en oppfatning av spørsmålene. Du kan komme overalt på 7-8
timer. Dette gir andre føringer enn for eksempel i Norge, hvor det er så langt fra nord til syd.
Det er en del politisk bråk om korrupsjonspolitikk. Bestikkelser er dokumentert særlig fra
”Developers”. Fenomenet er gjenstand for en intens debatt, og vil trolig ende med strenge
straffer.
Potensialet for handel med Norge er stort. Nå olje fra Norge, og medisiner fra Irland (Viagra).
Norge må lære å forholde seg til Irland som et selvstendig land - ikke styrt fra Storbritannia.
De ble selvstendige for bare 80 år siden. Innovasjon Norges kontor i London er enige i denne
strategien. Kjøpekraften her i Irland er stor. Direkteforbindelse med fly mot Norge er etablert
med 4. avganger i uka. Sommer- og vinterturismen er økende.

Ambassadøren var svært underholdende og dyktig og vi hadde en fin ettermiddag.
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Innovasjons- og teknologisamarbeid kan gi store muligheter. Her ligger det en utfordring.
The Economists rangerte nylig Irland som best i Europa på tradisjonelle verdier – familie og
religion. Det er imidlertid store mangler på helsesektoren, og det er behov for å importere
mange leger. Noen private sykehus holder en bra standard.
Nord-Irland problematikken: Det ble etablerte indre selvstyre i Nord-Irland. Shin Fein
spionerte i forvaltningen og ordningen ble avviklet. Landsdelen ble igjen styrt fra London.
Det ble gjennomført nytt valg. Ian Paysleys parti ble størst – og er nærmest britisk vennlig.
Vanskelig å få til dialog mellom de to store partiene i Nord Irland.
Det er imidlertid tette kontakter mellom London, Dublin og partiene i Nord for å etablere et
bedre samarbeid og gjenopprette det indre selvstyre. Demilitarisering/avvæpning er sentralt
for å oppnå troverdighet. Man trenger konkrete eksempler på at våpnene blir trukket ut.
Internasjonale representanter er tilstede for å overvåke prosessen. Shin Fein ønsker også en
fredelig utvikling, med valgte politikere som forvalter velgernes tillit.

Lise Angermo Grandahl takker den kunnskapsrike og flotte ambassadøren for innsatsen.
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I dag har statsminister Blair presentert forslag partene har utarbeidet. Dette kommer i avisene
i morgen ( red.anm torsdag 18.november 2004) , og det ser svært spennende ut.
Det er mye mer direkte kontakt mellom nord og sør enn tidligere. Både mellom bedrifter og
enkeltpersoner. Det tas mange initiativ for økt samarbeid både på infrastruktur og kultur.
Det skjer en sakte integrering, og det er nok alle enige om. Det er i seg selv en anakronisme.
De gamle krigerne mister litt av styrken og engasjementet, og rekrutteringen til ytterlighetene
er ikke lenger så sterk. Regjeringene har et godt samarbeid om disse spørsmålene.
Det er ca 250 norske studenter i Dublin, mange blir leger. Det er blitt dyrt å studere her nå.
Samme i Skotland. Det er en stor fordel for studiestedene å rekruttere unge fra landene
utenfor EU. Det tjener de mye på. En studieplass koster ca kr 250 000 per år + bokostnader.

Irland er fullt ut et demokratisk land. Tilliten er stor, men forskjellen
mellom fattig og rik er større i Irland enn i noe annet EU-land
De opplever økt innvandring nå. Delvis skyldes dette irske slektninger flytter tilbake – det er
de stolte av. Den andre gruppen er som ellers i vest-Europa – arbeidsinnvandring i
helsesektor, restauranter osv fra Polen og asiatiske land. Irland kan ikke si nei, og det kommer
derfor opptil 25.000 innvandrere per år.
Vurderingene foran folkeavstemningen om EU-lovgivningen tilsier at dette forslaget vil få
tilslutning. Det samme gjelder holdningen til Euroen.
Irland har fått en rekke EU-midler til konkrete prosjekter (infrastruktur). Irsk oppdrett blir
subsidiert med EU-midler i konkurranse med norsk oppdrettsnæring. De synliggjør EUstøtten åpent ved skilting tilknyttet virksomheten.
De sosiale støtteordninger, permisjoner, trygdeordninger osv er langt svakere enn i Norge.
Jordbruket står sterkt i Irland. Det er et politisk tungt område i tillegg. Hestespørsmål har vært
og er stadig svært viktig. Irland driver stort innenfor hesteoppdrett - også for konkurranse løp.
Rugby er folkesporten.
Fiskeri – mange føler seg litt lurt av Spania. Litt for små i oppdrettsnæringen. Storproduksjon
er løsningen, men det er hindringer i holdninger og tradisjoner som tilsier at dette skal være
små familievirksomheter. Irsk østersproduksjon er stor næring.
Det foreligger forslag om å flytte ut nær sagt all statsforvaltning. Toppskiktet i
departementene ville ikke flytte. Men folk på lavere nivå, fagforeninger osv var ikke i mot.
Mange ansatte vil spare penger ved å flytte fordi det er vesentlig billigere boliger utover i
landet. Boligprisene omkring Dublin øker med 40% i året, og de som flytter kan derfor få
gode priser for sine nåværende boliger. Den politiske prosessen omkring dette går videre.
Ambassadøren avsluttet med å si følgende: ”Jeg har gitt dere en blanding av fakta og
personlige refleksjoner om situasjonen i Irland og jeg synes det er svært positivt at SDF har
vist denne interessen for Irland”.
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Dag 5: Vi besøker IBM
Referenter; Greta Leinann Johansen, Mette Kay og Thorfinn Skjølås

Innledning
Også hos IBM ble vi tatt i mot av en nordmann. Stig Sørgjerd har stillingsbetegnelsen Nordic
Executive, og han har jobbet i Dublin i to år (har jobbet 24 år i IBM). Han har ansvaret for
den nordiske regionen som består av 90 personer. Omsetningen er på 141 mill. dollar.
Virksomheten består av telesalg av alle typer servere (ikke Intel-baserte). Sørgjerd ønsket oss
velkommen og presenterte dagens program for oss.

Stig Sørgjerd ønsker oss velkommen.

Deretter overtok en annen nordmann. Paul Are Killie er ansvarlig for offentlig sektor i Norge,
og han var kommet fra Norge i anledning vårt besøk hos IBM i Irland. Han gav oss en kort
presentasjon av IBM’s virksomhet og presiserte at denne utgjør betydelig mer enn ”jernvareproduksjon”:
•
•
•
•
•

Servere og lagringsenheter
Linux kan benyttes på alle servere.
PC’er og bærbare PC’er (thinkpads)
Det er laget autonome systemer som tåler veldig mye da de er fulle av ”airbags”.
Programvare (produserer like mye programvare som Microsoft).
Infrastrukturtjenester
Rådgivningstjenester

Det ble presisert at halvparten av omsetningen kommer fra tjenesteproduksjon.
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En meget lydhør og våken gjeng.

Utviklingen i Irland
Sørgjerd startet sin presentasjon med å gi uttrykk for sin målsetting med denne:
Gi oss en rimelig god oversikt over hvordan IBM opererer i det Europeiske marked med fokus
på salg og support via Web og telefon.
Gi oss et innblikk i utfordringene rundt det å lede folk og forretning i et internasjonalt miljø
med mange forskjellige kulturer involvert.
Han startet med å redegjøre for faktorer av betydning for forretningsvirksomheten. De fire
viktigste økonomiene i Europa i 2003 var disse:
•
•
•

•

UK (Storbritannia – 60 mill.innb.)
Landet er en stor eksportør, men de deltar ikke i Euro-samarbeidet.
De har dessuten problemer med sine offentlige tjenester.
Tyskland (82 mill.innb.)
Landet deltar i Euro-samarbeidet, men de hadde lavt brutto nasjonalprodukt.
De er nest største eksportør i verden, men de sliter for tiden med høy arbeidsledighet.
Frankrike (60 mill.innb.)
Landet deltar i Euro-samarbeidet. Arbeidsledigheten er økende.
De har den nest største økonomien i Europa, men offentlig forvaltning sliter.
De er tredje største eksportør av tjenester i verden og fjerde største eksportør av varer i
verden.
Italia (58 mill.innb.)
Landet deltar i Euro-samarbeidet. Arbeidsledigheten er relativt høy.
Et særpreg ved landet er at det finnes få store selskaper, men de har det største antallet
små selskaper av landene i Europa.
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Irland har vært et ekstremt fattig land. På 70-tallet fikk unge irere utdelt ”pappkoffert og
enveis flybillett” for å forlate landet og finne seg en jobb utenlands. Man forutsatte at de
sendte penger hjem. Arbeidsledigheten var 60-70 %. Da de ble pensjonister og kom hjem, var
pensjonene dårlige. Når de døde, ble de lagt i ”pappkister”. Dermed var ringen sluttet. Man
skal ikke mange årene tilbake før bortimot 100 % av unge irere hadde arbeidet i utlandet. De
siste 10-15 årene har imidlertid Irland utviklet seg til et av de rikeste land i Europa og den
vestlige verden – The Geltic Tiger. Det ble fokusert på tre viktige beslutninger som bidro til
denne utviklingen:
•
•
•

Kraftig reduksjon av bedriftsbeskatningen
Utbyggingen av bredbånd
Satsing på call-senter/IT

Det ble startet egne studier ved Universitetene for å tilrettelegge for etablering av call-senter.
Lønningene var lave, og dette bidro til at store selskaper som for eksempel Dell, IBM og
Microsoft m.fl. begynte å etablere sine call-senter i Dublin.
Irland har i dag 3,5 mill. innbyggere, og i Dublin bor det 1,8 mill. For 10 år siden var
folketallet i hovedstaden 600.000.

IBM i Dublin og Europa
Organisering
IBM i Europa opererer mot 26 land (15 fra Dublin), og disse er fordelt på seks regioner.
CEMA region med de mellomeuropeiske landene (Slovakia, Ungarn, Polen etc.) øker mest for
tiden. Virksomheten består av :
•
•
•

5 teledekningssenter (telecoverage senter – disse er i regionene)
3 telesalgs- og markedssenter (disse er i Dublin, Madrid og Bratislava)
1 service-senter

Ved etablering vurderes politiske, økonomiske og andre faktorer som kan ha betydning for
lønnsomheten. Irland ble vurdert som mest lønnsom og fordelaktig sosialpolitisk.
Forutsigbarhet er viktig. Man ser imidlertid tendenser til at Irland begynner å prise seg ut av
markedet. Blant annet de nye lavprislandene i EU er sterke konkurrenter.
IBM i Irland har ca 4 600 ansatte og hører under IBM i UK. Man opererer med ca. 500
spesialister innen hvert hovedområde. Innenfor EMEA er det 460 produktspesialister og 195
markedspesialister. I Central Helpdesk for EMEA dekker 400 personer hele EMEA. Disse
yter teknisk support på nivå 1 og 2. I tillegg kommer en del funksjoner for prosessutvikling,
kundemålinger, opplæringsvirksomhet og andre support-funksjoner.
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Stig kan fortelle oss at IBM Irland har 4600 ansatte og hører under IBM i UK.

Omsetningen har økt fra 2 – 11 % på 5 år (1998-2002) i IBM EMEA. I Norge benytter man
partnere for salg, mens man i Irland ønsker direktesalg til kunden. Man opererer med en høy
andel direkte salg via telefon til kundene i Norden. Likevel er kundetilfredsheten meget høy –
faktisk bedre enn der hvor man selger ”ansikt til ansikt”. Det er størst kompetanse på
katastrofeback-up i Dublin.
Gjennomsnittsalderen i Call-senteret er 29 år, og arbeidsdagen er tøff. Høy turn-over
(gjennomsnittlig 2,2 år) på call-senter er imidlertid en stor utfordring. Man har lagt sterk vekt
på å bedre denne (økt med 1,1 år). Ser også fordelen med større aldersspredning. Unge skal
liksom gjøre alle ting hele tiden, mens de eldre er mer ettertenksomme. Ønsker også erfarne
ledere. Ellers ble det gitt uttrykk for at Danmark og Finland er villige til å sende personale til
utlandet. Sverige er noe tregere, men det er svært vanskelig å få folk fra Norge. Det er for
øvrig et mål å hjelpe ansatte som reiser fra sine hjemland, med å finne ny jobb når de
returnerer til hjemlandet senere.
Utviklingsmuligheter
Irland er et meget demokratisk land, og tidligere ville ikke IBM tilby sine ansatte kredittkort.
Dette uttrykte en form for mistillit og er endret nå. Man ble enige om å gi de ansatte mer
ansvar og tillit – større harmoni mellom mål og ansvar. IBM opererer med gjennomsnittslønn,
slik at man ikke har muligheten til tilby veldig god lønn.
Et annet moment var for lang salgsutdanning (spesielt hvis man ser denne i sammenheng med
turn-over). Nå er det utviklet full salgsoppæring som skal være gjennomført i løpet av ett år
(Graduation Sales School). I tillegg er det 12 forskjellige kursmodeller for personlig utvikling.
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Erfaringer Region Nordic
Kundene vil gjøre forretninger med IBM på sine vilkår:
•
•
•
•
•
•
•

Innen tidsrammen 24/7
Når som helst, hvor som helst og med hvem som helst
Via Telefon / Web / E-post / SMS
Lett og rask tilgang til oppdatert og relevant informasjon
Tilgang til sammenlignbare priser
Online support og service
Ukomplisert der det er lett å finne fram

Salg ”ansikt til ansikt” er dyreste salgsmetode. Telesalg og bruk av Web er rimeligere
metoder (Web billigst), og det er viktig for lønnsomheten å videreutvikle disse.
Kundetilfredsheten måles ofte, og IBM scorer høyt. Det ble presisert at IBM er god på callsenter.
Erfaringer internasjonalt lederteam
Til slutt fokuserte Sørgjerd på utfordringene ved å jobbe i et internasjonalt miljø. Han er en av
sju i et lederteam som består av seks nasjonaliteter. Og alle nasjonaliteter har sine særpreg.
Tyskerne gjør alltid alle oppgaver helt perfekt. Italienerne diskuterer i det uendelige, men
løsning finnes til slutt. I Norden legger man frem problemet og løser det. Irerene er veldig
hyggelige sosialt, men kan være vanskelig å håndtere forretningsmessig da de ikke sier hva de
mener – er veldig konfliktskye. Selv har Sørgjerd en meget ”direkte” form, og ble nødt til å
reservere seg for å kunne fungere i teamet. Men – dette er først og fremst veldig viktig før
man blir ordentlig kjent med folk.

Server-fabrikken – omvisning i produksjonshallene
Direktøren for produksjonen, Maurice Britton fra ICS Systems Group Ireland Fulfilment
Centre, gav oss en oversikt over fabrikkområdet i Dublin samt gjennomgikk organisering og
prosess. Da dette området er sensitiv sone var det dessuten nødvendig med visse forberedelser
før selve omvisningen startet. Før vi ble sendt ut i produksjonshallene, måtte vi ta på bena
avmagnetiserbare ”brodder”.
Det ble først gitt en orientering om selve bygningsmassen. Hele fabrikken består av fire bygg.
Tre serier produseres ved fabrikken:
1998 – startet med Z-serien (First Enterprice)
1998 – startet med P-serien (mest kraft)
1999 – startet med I-serien (lett å bruke)
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Direktør Maurice Britton gir oss en oversikt over organiseringen i Irland.

Det lages over 40 forskjellige kabinetter, og over 500 ulike komponenter – som blir produsert
over hele verden. Det ble presisert at kvalitet er et nøkkelord: Man vektlegger at kunden får
hva den forutsetter når den skal ha produktet.
Det ble gitt en kort orientering om organiseringen i Irland. Der er åtte avdelinger samt tre
staber. Gjennomsnittsalderen for de ansatte er 31 år med en turn-over på 2,5 år. For ledere er
tilsvarende tall 35 år og 4,6 år. Kjønnsfordelingen er 35 % kvinner og 65 % menn. Folk fra
hele verden jobber der, men 79,5 % er irer. Til sammen 1600 ansatte jobber ved anlegget i
Dublin.
Det produseres kun basert på ordrer – ikke for lager. Dette innebærer at man tar inn ekstra
mannskaper for produksjonstoppene som inntreffer fire ganger i året, dvs. i siste del av hvert
kvartal. Samme dag som vi besøkte IBM, ble det hyret inn 200 ekstra arbeidere (disse er
ufaglærte) som skulle ha deljobb frem til 15. januar 2005.
Produksjonen i fabrikken syntes å foregå veldig manuelt. Arbeidet fordelte seg slik:
• Serverbygg l – Arbeidet besto i at deler ble sjekket ut av lager og minnet sterkt om et
supermarked.
• Serverbygg 2 og 3 – Dette er en sammenhengende produksjonshall hvor maskinene
settes sammen. Videre blir alle maskiner til slutt testet av faglærte IT-folk.
• Serverbygg 4 – Her foregår pakking, fremhenting av tilleggsprodukter, papirer,
brukerveiledninger etc. etc.
Etter omvisningen var det tid for lunsj.
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Modernisering av offentlig sektor
Referenter: Ann Christine Nybacka, Hallstein Husand og Svein Bjørgan
Vår foreleser,Rory O’Shea, er uavhengig konsulent og spesialist på trygdesystemer, med lang
erfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har deltatt i en rekke utviklingsprosjekt i
Irland, innen EU og internasjonalt, for eksempel 4 år i Zimbabwe. Rory har også hatt en rekke
både kortere og lengre oppdrag innenfor ”social security” i flere større internasjonale
selskaper, bla IBM.

Litt om Irlands historikk og industrielle utvikling på 1900-tallet
Irland brøt de formelle båndene til
Storbritannia og ble selvstendig
republikk i 1949. Engelsk er
det mest anvendte språket, gælisk
snakkes av ca 20% av
innbyggerne.
Irland har siden midten av 1800tallet hatt stor utvandring,
hovedsaklig til Storbritannia og
USA. Befolkningstallet i Irland
var ca 6,5 millioner i midten på
1800-tallet. Men sult, sykdom og
utvandring førte til at
befolkningen var halvert i
begynnelsen av 1920-tallet.
Utvandringen fra Irland fortsatte
helt til 1990-tallet.
Irlands økonomiske historie på
1900- tallet kan grupperes i
følgende bolker:
1922-1958 landbruksbasert
økonomi og proteksjonisme
1958-1973 Åpner noe opp og går
inn i European Community (EC)
1973-1987 Noe suksess, men også
preget av kriser
1987-2004 Overveldende
utvikling og vekst
I slutten av 1980-tallet var Irlands
folketall nede i 1,7 millioner og
økonomien var i bunn, med stor
utlandsskuld og lav levestandard. Jordbruk, kjøtt -og melkproduksjon, fiske og
mineralutvinning var de viktigste næringene. Arbeidløsheten var 12,9%.
For å snu trenden utarbeidet regjeringen et omfattende tiltaksprogram med fokus på industriell
utvikling. Man kontaktet utvandrermiljøer i blant annet USA og klarte å tiltrekke seg
internasjonale storkonserner innenfor sektorer som IKT, farmasi, finanstjenester og
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programvareutvikling. Dette gjorde man gjennom aktivt å bearbeide investorer og gjennom å
tilby meget gunstige etableringsvilkår som for eksempel investeringsstøtte og flat bedriftsskatt
på 10% over en 10-års periode.
I dag har Irland et befolkningstall på ca 4 millioner og har fortsatt nettoinnvandring, nå fra bla
Østeuropa. Av befolkningen er 1,9 millioner i arbeid. Arbeidløsheten ligger på kun 4,4%.
Eksporten som var 18 milliarder i 1990 er nå oppe i 81 milliarder årlig. Den gjennomsnittlige
årlige veksten i BNP var ca 9 % årlig mellom år 1994 og 2000. Dette var den høyeste veksten
innen EU og OECD.
Bedriftsskatten i Irland ligger på 12,5%, jamført med ca 15% i Baltikum, ca 26% i Tyskland,
28% i Sverige og over 30% i bla Frankrike, Spania, Belgia, Nederlenderne og USA.
Gjennomsnittsbeskatningen for arbeidstakere i Irland er 16,4% jamført med 24,8% innen
OECD.
I en fersk undersøkelse utført av avisen the Economist skåret Irland høyest av 111 land på en
test over livskvalitet ” Quality of Life Index, 2005” med 8,33 poeng. (Norge kom på en
tredjeplass med 8,05 poeng rett etter Sveits med 8,07 poeng.) Men Irland har fortsatt mange
utfordringer bla dårlig utbygget offentlig transport, helsekø, voksende kriminalitet, stigende
huspriser, og 30% av barna har lese-og skrivevansker.
Irland har en ung befolkning. I 2010 og 2020 vil andelen av befolkningen under 25 år utgjøre
henholdsvis 34 % og 32,8 %. Gjennomsnittet i Europa er beregnet til henholdsvis 27,5% og
24,7%. Dette betyr at Irland har en konkurransefordel både grunnet lavere pensjons- og
omsorgskostnader og høyere andel nyutdannet arbeidskraft og befolkning i arbeid.
IDA og NTMA – to statlige byråer med viktige roller i ”snuoperasjonen” fra 1987 til dags
dato
NTMA (The National Treasury Management Agency), ble etablert i 1990. Byrået fikk ansvar
for å ta opp lån, forvalte utlandsgjelden og andre oppgaver i tilknytning til disse områdene.
NTMA utarbeidet en offensiv plan for å snu økonomien fra en situasjon der Irland måtte låne
for å klare å betale renter på statsskylden. Byrået handler direkte på vegne av
finansministeren. I år 2000 ble byråets funksjon utvidet med ansvaret for å bygge opp og
forvalte en nasjonal pensjonsfond. ”The Nasjonal Pensions Reserve Fund” har som mål å
kunne bære alle kostnader knyttet til pensjoner og trygd i Irland fra år 2025 og framover.
Les mer om NTMA på bla www.irlgov.ie/bills28/acts/2000/a3900.pdf
IDA (Industrial Development Authority) er et selvstyrt statlig byrå med eget styre. IDA’s
visjon er å tiltrekke de beste innovasjonene og investeringene for at Irland skal være en
verdensledende økonomi basert på teknologisk innovasjon og overlegen infrastruktur, og som
skal være konkurransedyktig, sosialt inkluderende og ha høye miljøstandarder.
Målet for IDA er gjennom samarbeide og tilrettelegging eller direkte støtte å introdusere nye
investorer for de store fordeler det er å etablere seg i Irland. De fokuserer også på å støtte
eksisterende virksomheter for at disse også skal kunne ekspandere videre i Irland. IDA bygger
blant annet ”business parks” (næringsbygninger) rundt om i Irland med teknologiske
strukturer og servicefunksjoner ferdig tilrettelagt. Antall ansatte i denne virksomheten er 295.
Nye fokusområder for IDA er bla digital media, programvare for telekommunikasjon,
administrasjon av leverandørkjeder, og ”life sciences”.
Les mer om IDA på www.idaireland.com
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Moderniseringsprogram for offentlig sektor
Gjennom SMI (Strategic Management Initiativ) i 1994 satte man fokus på at offentlig
forvaltning skulle bidra mer til den nasjonale utviklingen gjennom effektiv
tjenesteproduksjon.
Følgende områder er i fokus i dagens moderniseringsprogram for offentlig sektor:
Bedre regulering - for å sikre at regulering er nødvendig og effektiv
Økonomistyring - mer lokal påvirkning, bedre styringsverktøy og større ansvar
Personaladministrasjon - sikre at alle ansatte får bruke sitt potensial
Informasjonssamfunnet - for bedre service og mer effektiv tjenesteproduksjon
Brukerorientering - kvalitet for brukerne gjennom erfaringsdeling og resultatmåling
Partnerskap - et nasjonalt organ (National Centre for Partnership and Performance) og
partnerskapskomiteer i alle offentlige virksomheter og har som oppgave å diskutere
endringsbehovene, initiere endringsprosesser og å utnytte kunnskapen innen både offentlig og
privat sektor for å møte utfordringene innen offentlig sektor.

Utvikling innen trygd, pensjon og utdanning i Irland
Med økt internasjonalisering og arbeidskraftens mobilitet har man i Irland sett behovet for å
være konkurransedyktig også innen offentlig tjenesteproduksjon. Man har satt økt fokus på
krav til gode og effektive systemer for trygd, sosialforsikring og pensjoner for å tiltrekke seg
og beholde kvalifisert arbeidskraft og for å hindre at innbyggerne forlater de offentlige
systemene for andre (legale og illegale) alternativer. Dette har blant annet resultert i at ulike
offentlige virksomheter må samarbeide for å yte god service overfor kundene. De offentlige
virksomhetenes resultater blir sammenlignet (benchmarked) med andre virksomheters (både
innen privat og offentlig sektor) og grensene mellom private og offentlige oppgaver blir
omdefinert. For å kunne tilgodese brukerne og samtidlig holde ned kostnadene er gode ITsystemløsninger en viktig bidragsyter. Moderniseringsprogrammene har også ført med seg at
aktivitetene innen trygdesektoren har endret karakter fra kun reaktive erstatningssaker til mer
proaktive tilrettelegginger og forebyggende arbeid.
Proporsjonen mellom innbyggere i arbeidsfør alder og pensjonister er 5:1 i dag i Irland, men
kommer til å være kun ca 2:1 i 2050. Derfor har man satt i verk en omfattende plan for å
forberede landet for de økte trygde- og pensjonskostnadene som den demografiske
utviklingen tilsier at vil bli en realitet også i Irland:
1% av BNP settes årlig av til en nasjonal pensjonsreserve som kan tas i bruk tidligst år 2025.
Fondens verdi var nesten 10,8 millioner Euro per september 2004.
Man oppfordrar til privat pensjonssparing gjennom å tilby skattefradrag for
pensjonsavsetninger på opp til 30% av årlig inntekt (for personer over 50 år). Den øvre
grensen for avsetningen minker med lavere alder og er 15% for personer under 30 år. (avkastningen er skattefri)
Valgmuligheter mellom ulike ordninger for pensjonssparing og større brukerkontroll er også
innført, for eksempel kan tilgodehavendene på et ”pensjonskonto” overføres til neste
generasjon.
Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tilrettelegge ordninger for pensjonssparing og til å gjøre
innbetalinger gjennom bruttolønnstrekk på oppdrag av arbeidstaker.
SDFs studietur til Stavanger og Dublin

Side 42

Til tross for at Irland jobber aktivt med å tilrettelegge for voksende pensjonskostnader har
Irland en ung befolkning sammenlignet med andre land i Europa og USA.
Irland satser på å bruke dette konkurransefortrinnet aktivt gjennom å tilrettelegge for høyere
utdanning. Fra 1992 til 2004 har andelen studenter på høyere kurser i tekniske/teknologiske
fag økt med ca 35%. Nesten 1 million personer er fulltidsstudenter i Irland.

Turbulensen innen trygdesektoren internasjonalt
Sosialforsikringsordningene i mange land er i dag under kraftig press. Endringsbehovene
innenfor trygdesystemene reflekterer endringene innen demografi og sosiale forhold. Folk
lever lenger, skaffer færre barn, stiller høyere krav til pleie- og omsorg osv.
Informasjonssamfunnet bidrar til at folk stiller høyere krav til hurtig og riktig informasjon og
en effektiv forvaltning, men også til at folk er mer bevisst problemene med dagens
trygdesystemer. Kommersielle aktører utnytter folks usikkerhet til å promotere private
alternativer til dagens offentlige trygdetjenester. Arbeidskraftens mobilitet, nye
arbeidsmønster, endring i familieforholdene og det høyere utdanningsnivået skaper nye
strukturer i samfunnet som krever at trygdesystemene tilpasses. Vi ser en trend der folk
arbeider, bruker fritiden og bosetter seg som pensjonister i forskjellige regioner og land.
Samtidlig har trygdemisbruket økt til mellom 5 -10% av utbetalt stønad.
I mange europeiske land og også i land som Canada og Australia, er trygdesystemene og
forvaltningene nå under omdanning. Utviklingen går mot tettere samarbeid mellom offentlige
organ for å optimalisere ressursbruket internt men også for å målrette tiltakene og stønadene.
Statlige og kommunale monopol blir avviklet gjennom konkurranseutsetting. Samarbeid
mellom privat og offentlig sektor blir vanligere for å klare effektivitetskravene. Fokus blir satt
på å få folk raskere fra sykemelding inn i arbeidsforhold og å holde folk lenger i arbeid.
Samtidlig skaper mobiliteten fra den nye EU- landene i øst (bla Polen og Ungarn) usikkerhet i
hvordan flyttestrømmene kommer til å påvirke trygdesystemene. Også beskatningssystemene
må vurderes i forhold til de nye strukturene for å gi riktige insentiver og for å enklere kunne
tilpasses den raske endringstakten.

IT-prosjekter og dokumenthåndtering i offentlig sektor
Mange IT- prosjekter innen offentlig forvaltning har vært meget kostbare og resultatene har
ofte vært dårlige. En viktig forklaring er at prosjektene har hatt for dårlig forankring i
virksomhetenes reelle behov. Uheldige valg er gjort på grunn av dårlig kunnskap innen
forvaltningen og problemer med å skille på salgspresentasjoner og virkelighet. Analysene i
forkant av IT-investeringene har ofte vært for dårlige og resultatene har vært deretter. Det er
generelt behov for bedre avveining mellom å ta i bruk ny teknologi og å bruke teknologi som
best tjener formålet med forvaltningen.
Økt kompleksitet og bedre service mot brukerne krever at det offentlige utvikler nye metoder
for å lagre og spore informasjon. Krav til en mer effektiv forvaltning øker også behovene for
at i ettertid kunne tolke og manipulere offentlig informasjon. Det faktum at informasjonen er
tilgjengelig i mange forskjellige format (alt fra papirblanketter til elektronisk data i ulike
formater) er en utfordring i seg. Utvikling av metadata for å strukturere elektronisk
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informasjon og utvikling av nye metoder for den totale dokumenthåndteringen er store
utfordringer innen forvaltningen.

Kvelden med IBM
Kvelden tilbrakte vi sammen med IBM som tok oss ut på en uforglemmelig aften. Vi inntok
en nydelig middag på Brownes’ Brasserie. Etterpå viste de oss ”Dublin by Night” i bar-strøket
hvor vi fikk oppleve Irsk musikk på sitt beste.

Her ser vi Geir, Gunn, Pål, Arild, Karianne og Kristin som nyter en bedre middag.
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Dag 6: Vi besøker Irske myndigheter
Irlands eGovernment-prosjekt
Referenter; Torild Lund Andersen, Thor Arne Ringstad og Jan-Erik Gullheim

Hensikten med Irlands satsing på elektronisk tjenesteproduksjon
I Irland jobbes det ut fra at digitale tjenester er en viktig
premiss for samfunnets eksistens og videreutvikling.
Landets regjering har iverksatt en helhetlige IKT-plan –
der regjeringen selv bruker IKT som verktøy i
regjeringsmøtene – som nå er nesten papirløse.
Interaktiv kommunikasjon med innbyggerne er et ledd i
denne planen.
IKT er et viktig verktøy som muliggjør
• bedre samhandling og produksjonsflyt i
forvaltningen
• innbyggere og næringslivet kan selvbetjene
arbeidskrevende offentlige tjenester
• større engasjement og fremme av
lokaldemokratiet
• utvikling av enda bedre offentlige tjenester med
raskere svar som er presise og konsistente
Irland har valgt en modell hvor sentralmyndighetene i
stor grad styrer utviklingen av IKT løsninger for
samhandling mellom innbyggere, offentlig forvaltning
og næringsliv.
Irlands visjoner, planer og iverksatte IKT-prosjekter er
tuftet på de samme premisser som tilsvarende
prosjekter i Canada (spesielt i delstaten New
Brunswick), Singapore, New Zealand og Australia.
Irland har valgt denne modellen da den anses å være
effektiv siden sentralmyndighetene har
gjennomslagskraft, og dette gir enhetlige løsninger for
hele Irland og dets befolkning.
Vi var ventet!

Hva påvirker utviklingen?
Innbyggerens behov står i sentrum for alle endrings- og utviklingsprosesser. Innbyggeren skal
slippe å måtte forstå hvordan offentlig sektor er organisert, men skal på en enkel måte komme
i kontakt med aktuell enhet via et servicekontor eller via internett. Det er altså opp til
offentlige etater å sørge for at dette blir realisert og tilgjengeliggjort for brukerne.
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Statsministerens kontor hadde et flott presserom.

Hva består konseptet av?
I tillegg til én inngang (via internett eller first line offices) til offentlige tjenester, er det
etablert tverrsektorielle samhandlingsprosjekter hvis hensikt er å rydde plass (her kan blant
annet lover og forskrifter måtte forandres) for at etatene skal kunne samhandle på tvers av
etatsgrenser der dette er hensiktsmessig. I praksis vil resultatet av dette være at du i en
søknadsprosess skal slippe å svare på spørsmål hvis disse svarene allerede befinner seg i
andre offentlige registre.

Utviklingsfaser ved bruk av internett som kommunikasjonsmedium
•
•
•
•

Enkel tilgang via internett og/eller et servicekontor (contact points)
Samhandling via internett mellom innbygger og enkeltetater
Samhandling innbygger og flere involverte etater
Videretvikling av eksisterende tjenester for å skape mer effektive prosesser og
utvikling av helt nye tjenester

Felles prosesser mellom ulike offentlige enheter muliggjør en mer horisontal organisering av
disse – enten i form av horisontale matriseorganisasjoner som dels utfører oppgaver for egen
enhet og dels for andre enheter.
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Tim Duggon var en engasjerende foredragsholder.

Hvordan underbygger sentrale irske myndigheter digital
tjenesteproduksjon?
Sentrale myndigheter har innsett at det må legges noe i bunnen for at de nye digitale
løsningene kan fungere som forventet. Se illustrasjonen der hvite stolper er sentrale
myndigheters ansvarsområde.
• Infrastruktur for tele- og datakommunikasjon
• Full utbygging av bredbåndsnett til de aller fleste slik at ”distriktene” settes i stand til
å konkurrere om kompetanse (mennesker) og oppgaver.
• Et sambandsnett som når de fleste byer og tettsteder og som har tilstrekkelig kapasitet
hele døgnet er av største viktighet for å bevare og videreutvikle Irlands
konkurransekraft.
• Det er utviklet standarder for datauveksling (XML)
• Irland har besluttet at landet skal ligge helt i toppen innen OECD-landene i løpet av de
neste tre år på de ovenfor nevnte feltene.
• Denne utbyggingen har i dag muliggjort utflytting av mange offentlige virksomheter
og det drøftes seriøst å flytte hele departementer ut av Dublin-området til områder
myndighetene ønsker skal utvikles – til fordel også for innbyggerne i Dublin, der
veisystemet ikke tåler den store tilflyttingen som nå skjer og der boligprisene tvinger
folk ut av byen.
• Forenkling og forbedring av lovverket
• Dagens lovverk må tilpasses de nye rammevilkårene og mulighetene som ny teknologi
gir
• Lover som i dag hindrer offentlige ansatte å utføre oppgaver på tvers av eller på vegne
av andre etater må forenkles og forbedres
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•

Lovene må også tilpasses elektronisk handel slik at informasjonssikkerhet og
personvern og andre handelsmessige forhold mellom kjøper og leverandør blir tatt
vare på i et elektronisk rammeverk

Basis digitale samhandlingsløsninger
The Reach Agency har ansvaret for utvikling av strategi for elektronisk samhandling og
integrasjon av IKT-løsninger og implementering av digitale tjenester i Irland
• Felles portal med ”min side-funksjonalitet” basert på ”LivsIT-prinsippet”
• Felles grensesnitt og kontroll av all elektronisk samhandling mellom innbyggerne og
ulike fagsystemer (”digital hub” – tiltrodd ”broker”)
• Leverandørene av ulike fagsystemer må forholde seg til en definert standard.
• Utvikling og innføring av elektroniske handelsløsninger for alle offentlige
virksomheter
• Teknologien skaper muligheter for å lage løsninger på brukernes premisser, i et 24 x
7-perspektiv. Slike løsninger fremmer konkurransekraften til irske bedrifter gjennom
lavere kostnader ved samhandling med offentlig sektor, og gir irsk industri anledning
til å utvikle produkter og tjenester tilpasset et mer fleksibelt og effektivt rammeverk
både for offentlig og privat sektor.
• Offentlig sektors bruk av IKT påvirker hvordan samfunnet for øvrig tar slike løsninger
i bruk.
• Forskning og utvikling
• Irland ønsker å stimulere anvendt forskning med fokus på bruk og videreutvikling av
IKT. Erfaringer viser at det er en klar sammenheng mellom planmessig styrte
investeringer i forskning og utvikling og økt økonomisk aktivitet gjennom økt
konkurransekraft, utvikling av bedriftene og antall nye igangsatte virksomheter
• Konsepter for livslang læring
o Livslang læring er en nødvendighet for samtlige arbeidstakere. Nå kreves det
evne til omstilling, kunnskaper om bruk av IKT i arbeidslivet og det må skapes
en gjennomgripende kultur for livslang læring.
• Inkludering
o Det er viktig at så mange som mulig behersker bruk av IKT-verktøy. Uten
denne kunnskapen og muligheten, blir man avhengig av bistand fra andre
mennesker for å utføre dagligdagse gjøremål.
Suksessfaktorer ved utvikling av IKT-prosjekter
Kommunikasjon, partnerskap, innflytelse og involvering er her viktige stikkord.
Det legges i stor grad opp til samarbeidsprosjekter mellom offentlig og privat virksomhet.
Offentlig sektor stiller en andel midler til disposisjon og utnytter privat sektors evne og vilje
til å skape lønnsomme løsninger. For å unngå monopoltilstander må slike utviklingsavtaler
sikre offentlig sektors interesser i form av innsyn og kontroll. For innbyggerne antas det at
slike løsninger bidrar til bedre service, flere muligheter og kostnadseffektivitet
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Statsministerens kontor, holdt til i flotte ærverdige bygninger, som tidligere var den engelske kongens
residens i Dublin.

Oppsummering
Den sentrale styringsmodellen Irland har valgt, kan antas å være årsaken til at landet har
kommer svært langt i digital tjenesteproduksjon. Initiativ og utvikling styres sentralt og blir
ikke overlatt til enkeltinitiativ i distriktene. Det er utarbeidet standarder og retningslinjer man
må forholde seg til. Samtidig legges forholdene til rette for en stor grad av samarbeid mellom
privat næringsliv og offentlig forvaltning.
Lenker:

www.bettergov.ie, www.policyinstitute.tcd.ie, www.finance.gov.ie,
www.revenue.ie/publications/corppubs/1968.htm
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SDFs avslutningsmiddag
Ble nok en gang en suksess. Vi hadde funnet frem til et historisk flott sted midt i Dublins
sentrum som serverte oss deilig mat og drikke.
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Oppsummering
Av Harald Jørgensen

Den norske delen av studieturen: Rogaland regionen
Lyse Energi suksess viste oss klart hvordan en bedrift som tidligere var kun kraftleverandør
hadde greid å ta i bruk IT i en enorm omstillingsprosess hvor kundens behov stod i sentrum.
En ny tid der kundene legger vekt på en totalleverandør av elektrisk kraft, Internett, telefoni
og media.
Oljedirektoratet
Direktoratet viste oss hvordan IT var brukt i omstilling og som verktøy til å håndtere deres
mange oppgaver i sektoren. Ledelsen hadde klart sett IT- som en naturlig og viktig
forutsetning for omstillingsprosessen. En flat struktur med ledelse på omgang og arbeid i lag
hadde som forutsetning IT i bunn.
Stavanger kommune
Beskjedenhet preget de vi møtte, men det var imponerende hvilke grep ledelsen hadde tatt ved
å satse på felles IT-løsninger for at kommunen kunne samkjøres og ha en rasjonell og effektiv
drift. Tilgjengelige IT-tjenester for næringsliv og publikum var høyt prioritert av ledelsen. For
eksempel brukervennlige prosess for byggesaker på Internett med elektroniske kart som viktig
datagrunnlag. Det er tydelig at Stavanger kommune og regionen med sin IT-satsing har tatt
sin oppgave som vertskap for stor oljemiljøer og sine tjenester for innbyggerne på alvor.

Den utenlandske delen av studieturen: Irland
Besøket i Irland ga oss forståelsen av hvordan landet hadde lagt forholdene til rette for
industriell vekst på områdene IT, farmasi og finansnæring. Etter å ha vært et land basert på
jordbruk og primærnæringer hadde myndighetene tatt noen grep som ga vekst:
• • invitert tilbake irske emigranter som hadde hatt økonomisk suksess i utlandet til å til
å komme hjem og gjøre en jobbe for gamlelandet
• • redusert skatten for næringslivet for å trekke til seg utenlandske investorer (bl.a. IBM
og DELL).
• • satset på utdanning
• • skaffet økonomisk støtte fra EU
Dette hadde ført til en utrolig økonomisk vekst i Irland (”den keltiske tiger”) i flere ti-år. Men
vi opplevde imidlertid også baksiden av medaljen når vi satt i buss som stanget i trafikkork på
de irske veiene. Infrastrukturen hadde på ingen måte holdt tritt med den økonomiske veksten.
”Folkets røst” på pub kunne også informere om at ”den moderne tid gjorde at kontakten
mellom menneskene ikke var som før”.
De siste årene har veksten stagnert noe og andre land som for eksempel de nye EU-landene
lykkes i å bruke Irlands gamle oppskrift for å trekke til seg investorer.
IBM og DELL
Begge firmaene tok oss vel imot og stilte med dyktige folk. De ga oss interessante foredrag og
omvisninger. Disse firmaene valgte Irland pga gode økonomiske muligheter som ga
arbeidsplasser for folk – helst unge, men som også hadde ganske høy ”turn over”
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Statsministerens kontor (Taoiseach): eGovernment
Mange av oss syntes vel at dette var det mest relevante og nyttige i forhold til eget arbeid i
offentlig sektor hjemme, - her burde vi ha brukt flere dager. Landets regjering har en ITforståelse som gjenspeilet seg i deres helhetlige strategiske IT-planer og satsing. Dette ga seg
også konkret uttrykk i at de selv tok i bruk IT som eget verktøy i regjeringsmøtene – nesten
papirløst (?). I den irske IT-strategien var for eksempel en viktig satsing interaktiv
kommunikasjon med publikum

Konklusjon
Turen ble gjennomført etter programmet. Gode forberedelser gjorde at all logistikk fungerte
utmerket.
Tilbakemeldingene fra folk meget positive, de var fornøyd med turen både faglig og sosialt !
Det ble ytret ønske om noe mer tid til å lære om det landet vi besøkte gjennom for eksempel
kulturelle og historiske besøk. Dette er også en viktig dimensjon for å forstå helheten til Irland
og landets forutsetninger som IT-land. Så kan vi ved framtidige studieturer gjøre en avveiing
om hvor tett det faglige programmet skal være.
Vi ser at formålet med studieturen ble oppnådd, nemlig :
• å gi økt kunnskap om strategier, anvendelser og erfaring med bruk av IKT innad i
offentlig sektor og utad mot brukerne
• å bidra til etablering og bygging av faglige nettverk mellom deltakerne også
internasjonalt
• å lære av de erfaringer andre land har gjort
• å få presentert prosjekter og løsninger vi selv kan gjøre gjenbruk av
• å bygge av faglige nettverk, både mellom deltakerne så vel som mellom dem vi møter
• å stimulere til egen faglig utvikling
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Deltagere
Name
Andersen, Torild Lund
Angermo Grandahl, Lise
Arnesen, Pål
Bjørgan, Svein
Bjørsvik, Irene
Dahl, Bea
Friis-Baastad, Wilhelm
Gullheim, Jan-Erik
Hansen, Kristin
Husand, Hallstein
Johansen, Greta Leinann
Johnsen, Geir
Jørgensen, Harald
Kay, Mette
Lohman, Lena
Marthinussen, Arild
Nybacka, Ann-Christine
Øhlckers, Jan
Pettersen, Gunn
Ringstad, Thor Arne
Ruus, Frank
Skjølås, Thorfinn
Sletten, Stein Olav
Thun, Karianne
Verkooijen, Anne Mette

Arbeidssted
Norsk Pasientskadeerstatning
Norges Bank
Statens kartverk
Brønnøysundregistrene
Rogaland skattefutkontor
Rikstrygdeverket
Norges forskningsråd
Service Farm
IBM
Brønnøysundregistrene
Statens forvaltningstjeneste
Statens kartverk
Sosial og Helsedirektoratet
Statens forvaltningstjeneste
Kulturdepartementet
Statens vegvesen
Brønnøysundregistrene
Sogn og fjordane fylkeskommune
Rikstrygdeverket
Konkurransetilsynet
Statens lånekasse for utdanning
Statens forvaltningstjeneste
Kriminalomsorgens IT-tjeneste
Utdanningsdirektoratet
Rogaland skattefutkontor

Program
Tidspunkt
Søndag 14. november
Avreise

Tema

Kveld

Kveldsarrangement:
De som ønsker det kan være med på middagsmåltid ute på
byen. Vi møtes i resepsjonen på hotellet.

Oslo - Stavanger
18.05 – 18.55 SK1319
Felles buss fra flyplass til hotell.
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Mandag 15. november
Maxitaxi fra hotellet til Lyse.
Start kl 0900-1230

1230

Lyse (www.lyse.no/ )
Lyse er et moderne energi- og kommunikasjonsselskap som
tilbyr et variert og framtidsrettet produkttilbud, basert på en
godt utbygd infrastruktur.
Lyse satser også på bredbånd, mobil og fasttelefoni. Selskapet
tilbyr en rekke telefonitjenester og markedets raskeste og mest
avanserte bredbåndløsning.
• Introduksjon fra Toril Nag vedr. rammebetingelser fra
eierne om hvordan beslutningsprosessen på trippel play var
• Presentasjon av tripple play – teknologi, status og planer
• Litt om IKT strategi – organisering, oppgaver og status
• Litt om CRM, nettløsning og kundebehandling
Maxitaxi fra Lyse til Stavanger kommune.

1300

Stavanger Kommune (www.stavanger-kommune.no)
Stavanger kommune er en av de store kommunene som har et
bevisst forhold til sin IKT strategi. De er flinke til å sette seg
mål ved bruk av sin teknologi og de har nå på trappene et
prosjekt som skal gi innbyggerne mulighet for digital signatur.
Vi skal også få høre om hvordan ledelsen i kommunen arbeider
med teknologien internt og hvordan de får iverksatt sine
prosjekter ledelsesmessig. Ledelsene bruker BMS og vi får
også høre nærmere om årsaker og resultater ved bruk av dette
som ledelsesverktøy.

Kveld

Kveldsarrangement:
De som ønsker det kan være med på middagsmåltid ute på
byen. Vi møtes i resepsjonen på hotellet.

SDFs studietur til Stavanger og Dublin

Side 54

Tirsdag 16. november
0900
Start kl 0930

Organisasjon og IKT

Dataforvaltning og
bransjeløsninger

Felles buss fra hotellet til OD.
Oljedirektoratet (www.npd.no)
I OEDs tildelingsbrev til OD heter det:
OD har et nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra
petroleumsvirksomheten er tilgjengelig. Et godt faktagrunnlag
vil legge til rette for bedre beslutninger i petroleumsnæringen.
Faktagrunnlaget vil derfor virke positivt for samfunnet,
industrien, forskningsmiljøer og andre interesserte.
OD som kunnskapsbedrift og forvaltningsorgan – organisering
i flat lagstruktur
IKT-drift – organisering og begrunnelse for veivalg (bla annet
om out-in-sourcing)
Samhandling med industrien: Sokkeldata og tilgjengelighet –
våre løsninger
Lisensweb og Myndighetsweb
Myndigheten som pådriver – E-drift sokkel/land

Avreise 1530

Felles buss fra OD til flyplass
Stavanger – København
18.45 – 19.50 SK537

Kveld

Kveldsarrangement:
Vi møtes i resepsjonen på hotellet og finner oss et egnet sted
for en matbit.

Onsdag 17. november
Avreise

København – Dublin
08.30 – 09.50 SK537
Fellesbuss fra flyplass til Dell.
Dell (http://www.dell.no)
Dells prisbelønnende produkter og kundetjenester,
bransjeledende vekst og vedvarende sterke økonomiske
resultater skiller selskapet fra konkurrentene. Kjernen i det hele
er Dells kunderettede direkte-konsept. ”Direkte” står for
selskapets forbindelser til sine kunder, fra forbrukere til
verdens største forretningsforetak. Ingen forhandlere eller
andre formidlere gir tillegg av unødig tid og kostnader, eller
reduserer Dells forståelse av kundens forventninger.

Kl 1700 på hotellet

Vi får besøk av Ambassadør Truls Hanevold fra Den Norske
Ambassaden i Irland som tar en gjennomgang med oss på
offentlig sektors oppbygging og virkemåte i Irland sett med
norske øyne.

Kveld

Kveldsarrangement:
De som ønsker det kan være med på middagsmåltid ute på
byen. Vi møtes i resepsjonen på hotellet.
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Torsdag 18. november
Avreise 0900

Fellesbuss tur/retur IBM.
IBM (http://www.ibm.com/ie/ )
IBM er et av flere store IKT konsern som også har etablert seg
i Irland. Vi skal i samarbeid med dem se litt på hvordan og hva
de arbeider med i Irland, både internt og mot offentlig sektor.
De har blant annet Call senteret sitt i Irland og vi skal se på
bakgrunnen for dette og se hvordan de får dette til å fungere ift
til andre avdelinger spredt over det meste av Europa.

Kveld

Det vil bli et felles kveldsprogram for oss sammen med IBM.
Brownes Dublin http://www.brownesdublin.com/home.htm
Brownes’ Brasserie is one of Dublin’s most talked about and
stylish restaurants, offering outstanding food served in a
spectacular dining room. The ambiance reflects the
sophisticated and relaxed charm of the Townhouse, making it
the perfect place to have a casual lunch with friends, meet
business associates or share a romantic dinner. The Brasserie
seats between 70 and 80 people in a fully air-conditioned
environment, that offers continental cuisine with an emphasis
on seafood, using only the freshest ingredients from the finest
local markets.

Fredag 19. november

Irlands eGovernment-prosjekt. Besøk i Taoiseach.
Statsministerens kontor der vi ble informert om eGovernment i
Irland.
Avslutningsmiddag arrangert av SDF
Dublin på sitt beste med irsk mat,
Fado Restaurant http://www.fado.ie
Come and enjoy the finest in modern Irish Cuisine in one of the
most beautiful dining rooms in the city. Fado Restaurant is
located in the heart of Dublin's fashionable shopping district on Dawson Street in one of the most historic buildings in the
city, Dublin's Mansion House,which has been home to the Lord
Mayor since 1715.

Kveld

Lørdag 20. november
Hjemreise 0815

Fellesbuss fra hotell til flyplass,
Dublin – København 10.30 – 1340 SK538
København – Oslo 15.15 – 16.25 SK466
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