
Invitasjonen og målsetting med studieturen 
 

 

(Utdrag) 

Invitasjon til OSDFs studietur til København onsdag 18. – 20. mars 2014. 

 «Kommunesammenslåing og digitalisering i Danmark – hva kan vi lære?»  
Temaer bl.a.:  

 Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i hvilken grad felles arkitektur har bidratt til 
gjennomføringen. 

 Kommunesammenslåing og følger for digitaliseringen  

 Kombit (anskaffelser/innkjøp)  

 Hvordan nye IT-løsninger i dansk offentlig sektor har blitt tatt i bruk etter hensikten. 
 

Målsetting med turen til København:  

Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke 

helt kjenner omfanget av når kommunereformen kommer i gang. Vi ønsker å trekke veksler på 

danskenes erfaringer på digitaliseringsområdet i forbindelse med kommunereformen.  

Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke 

helt kjenner omfanget av når kommunereformen kommer i gang. Vi ønsker å trekke veksler på 

danskenes erfaringer på digitaliseringsområdet i forbindelse med kommunereformen.  

Staten har iverksatt omfattende prosjekter som krever samhandling på tvers av forvaltningsnivåer. 

Sikker digital post, nytt kontakt- og reservasjonsregister og A-ordningen er eksempler på dette. 

Nasjonale løsninger og standarder har hatt stor betydning for den digitale utviklingen i Danmark. 

Hvilke erfaringene har offentlig sektor i Danmark med de nasjonale løsningene – blir de tatt i bruk 

etter hensikten? Hvordan har danskene fulgt opp og gjennomført deres digitaliseringsstrategi? 

Offentlig sektors dataforum ønsker å bidra til at offentlig sektor i Norge får et bedre 

erfaringsgrunnlag både for å kunne møte kommunereformen på en bedre måte og for å får å vinne 

erfaringer med bruk av nasjonale løsninger i offentlig sektor. Dette ønsker vi å gjøre ved å dele 

erfaringene fra Danmark med våre medlemmer.» 

Litt mer om OSDFs studieturer 
Formålet med studieturene er å gi økt kunnskap om strategier, utvikling og anvendelse av 

informasjonsteknologi. Det er også et mål 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 av interesse for 

offentlig sektor. 


