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Vellykket tur Vellykket tur –– heldig tidspunktheldig tidspunkt
MMøøter pter påå fføøderalt nivderalt nivåå, delstats, delstats-- og citynivog citynivåå med med 

representanter for:representanter for:
FN FN 

4 universitet  4 universitet  
IKTIKT--politiskpolitisk ledelse,ledelse,
2 departement, 2 departement, 
forskningsadministrasjon og privat tenketankforskningsadministrasjon og privat tenketank
Den norske ambassade og konsulatetDen norske ambassade og konsulatet

Delegasjonen innom fem stater i lDelegasjonen innom fem stater i løøpet av 7 dager.pet av 7 dager.



Helsereform og Helsereform og IKTIKT--satsingsatsing
Politisk seier, skarpe fronter, helsekostnaderPolitisk seier, skarpe fronter, helsekostnader
Endelig kan fattige/svarte fEndelig kan fattige/svarte fåå akutt legehjelpakutt legehjelp
MillionerMillioner i i gatenegatene for for formelleformelle rettigheterrettigheter for for 
allealle somsom arbeiderarbeider i USA i USA utenuten ““greencardgreencard””
InnovasjonInnovasjon og og fornyelsefornyelse i i offentligoffentlig sektorsektor erer
et et viktigviktig mmååll for Obama for Obama regjeringenregjeringen..
Obama Obama komkom tiltil maktenmakten fordifordi hanhan evnetevnet åå
utnytteutnytte usensurerteusensurerte sosialesosiale media media tiltil massemasse--
kontaktkontakt, , skapteskapte engasjementengasjement og og nyheternyheter



USA henger etterUSA henger etter
UtfordringerUtfordringer for Digital Government:for Digital Government:
–– IkkeIkke midlermidler tiltil store store nasjonalenasjonale satsingersatsinger
–– HistorikkHistorikk og og tradisjontradisjon
–– DesentralisertDesentralisert forvaltningforvaltning
–– MangelMangel ppåå autoritativeautoritative datasystemerdatasystemer
–– VeletablerteVeletablerte papirlpapirløøsningersninger
–– Kompleksitet i lovgivningen mellom fKompleksitet i lovgivningen mellom føøderalt nivderalt nivåå

og delstatsnivog delstatsnivåå. Selvstendige storbyer.. Selvstendige storbyer.
–– ManglendeManglende visjonervisjoner og og insentiverinsentiver
–– TilbudTilbud / / etterspetterspøørselrsel + + maktmakt hoshos private private aktaktøørerrer



Stor IKT infrastruktursatsingStor IKT infrastruktursatsing
Som del av finanskrisepakken kom ogsSom del av finanskrisepakken kom ogsåå
stimulansmidler for offentlig stimulansmidler for offentlig IKTIKT--satsingsatsing..
Ny nasjonal Ny nasjonal IKTIKT--planplan nylig passert Kongressnylig passert Kongress
MMåål fra l fra ””6060””% til 90% med bredb% til 90% med bredbååndsaksessndsaksess
–– blant de fattigste er bare 10% pblant de fattigste er bare 10% påå nettnett
–– Satsingen skal utvide omfanget av nettbaserte tjenester Satsingen skal utvide omfanget av nettbaserte tjenester 

og sog søørge for at bruken rge for at bruken øøker kraftig ker kraftig 

Forberedelser til stor helse IT satsing blant annet Forberedelser til stor helse IT satsing blant annet 
med planer om nettbasert bistand til hjemmenemed planer om nettbasert bistand til hjemmene



Direktiv fra ObamaDirektiv fra Obama

Presidentens Presidentens OpenOpen gov direktiv 2009:  gov direktiv 2009:  
transparencytransparency, , participationparticipation, , collaborationcollaboration

–– alle byralle byråå/kontor m/kontor måå lage planer og rapporterelage planer og rapportere
–– tilbakemeldinger fra publikum skal tas alvorlig tilbakemeldinger fra publikum skal tas alvorlig 
–– alle departement og store byralle departement og store byråå blir mblir måålt og vist framlt og vist fram
–– viktig offentlig finansiering og pengebruk skal ligge viktig offentlig finansiering og pengebruk skal ligge 

ååpentpent
–– databaser skal tilgjengeliggjdatabaser skal tilgjengeliggjøøres og brukes frittres og brukes fritt
–– nye tjenester skal raskt etableres pnye tjenester skal raskt etableres påå tross av manglertross av mangler
–– forskningsmiljforskningsmiljøø mmåå samarbeide om penger/rapportersamarbeide om penger/rapporter
–– det satses ogsdet satses ogsåå ppåå cloudcloud computingcomputing for effektiviseringfor effektivisering



USA pUSA påå vei ut av krisen?vei ut av krisen?
Arbeidsledighetstall gArbeidsledighetstall gåår noe ned totalt settr noe ned totalt sett
Optimismen tar seg opp pOptimismen tar seg opp påå noen omrnoen områåder, mens der, mens 
ppåå andre omrandre områåder blir det verreder blir det verre
Utenlandsgjelden er kjempehUtenlandsgjelden er kjempehøøy og det er ikke y og det er ikke 
politisk mulig politisk mulig åå øøke skatteneke skattene
Reduserte kostnader pReduserte kostnader påå romfartomrromfartområådede og til og til 
forsvaret forsvaret –– med unntak av rakettsystemmed unntak av rakettsystem
Norske Norske velferdsystemvelferdsystem ses pses påå som kommunisme. som kommunisme. 
Obama angripes for samme holdninger.Obama angripes for samme holdninger.
Politisk stor utfordring Politisk stor utfordring åå gjennomfgjennomføøre politikken re politikken 
med nmed nååvvæærende rende øøkonomi og konomi og åå kunne gjenvelges.kunne gjenvelges.
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