
• Statens dataforum startet på slutten av 70-tallet – 
ble endret til Offentlig sektors dataforum i 2012 

• Et fagforum for IT i offentlig sektor 
• Formål:  

– å fremme utveksling av kunnskap, erfaring og 
synspunkter på områder som vedrører 
informasjonsteknologi i offentlig virksomhet 

• Aktiviteter: 
– Temamøter 
– Studieturer  
– Fyrlyktprisen på NOKIOS-konferansen i Trondheim 



Temamøter 
4-6 ganger i året arrangerer OSDF temamøter der ledende fagfolk byr på 
aktuell kunnskap. Møtene er også en nyttig og hyggelig faglig møteplass 

Tidligere år (eksempler) 

• Økt informasjonsutveksling 
– hva er det verdt og 
hvordan få det til? 

• Offentlig digitalisering: Difi, 
Kommit og – 
Riksrevisjonen? 

• God IT-forvalting – gode 
eksempler og beste praksis 

2016 

• Mars:  
– Strategi og handlingsplan for 

felleskomponenter og –
løsninger i offentlig sektor 

• Juni: 
– Skytjenester i vinden  

• …  Samt 2 – 3 møter høsten 2016 

(vil bli annonsert) 



Studieturer 
OSDF arrangerer studieturer til spesielt interessante IT-miljøer/-begivenheter 

i utlandet 

Danmark 2015  
Kommunesammenslåing og digitalisering  
(28 deltakere) 
 

2009 India 
(12 deltakere) 

Estland 2016 
(15 deltakere) 



Fyrlyktprisen på NOKIOS-
konferansen i Trondheim 

Helsedirektoratet 

– Helsenorge.no 

2015 

KS og Bergen kommune  

– SvarUt 

2014 

Miljødirektoratet  

– tilgjengeliggjøring  

av miljødata 

2013 



Fyrlyktsprisen 2016 

Kriterier: 
• Gjenbruksverdi for andre 

virksomheter 
• Dokumentert eller 

sannsynliggjort 
verdiskapningspotensial 

• Nytteverdi for brukere 
og/eller virksomheter 

• Nyskapende løsninger, f. 
eks. gjennom gjenbruk av 
data 

• Samhandling på tvers i 
forvaltning 

Foreslå kandidater innen 26. august 2016 



Medlemsskap i Offentlig sektors 
dataforum 

• Statlige og kommunale virksomheter 

• 3000,- per år pr. virksomhet 

• Alle ansatte i medlemsvirksomhetene kan få 
tilsendt informasjon og delta på 
møtene/studieturene (tilleggskostnad for 
studieturer) 

• 57 virksomhetsmedlemmer i 2016 

 



Mer informasjon?  
 

www.dataforum.no 
 

Mer diskusjon?  
Ny LinkedIn-gruppe  

• kun for offentlig ansatte 
– utnytt nettverket!  

– still spørsmål! 

– dra i gang en diskusjon! 

www.linkedin.com/groups/8525256 

http://www.dataforum.no/
https://www.linkedin.com/groups/8525256


Dagens program –  kl. 12.00 – 14.30 

Skytjenester i vinden 
Ny Nasjonal strategi for skytjenester 

Seniorrådgiver Christine Hafskjold, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (15 min) 

 
NAVs private sky – next step 
Halldor Skattebo, kontorsjef for Portal- og skytjenester og Frode Sundby, tjenesteansvarlig for 
NAV Skya (25 min) 

 
Bruk av skytjenester i Direktoratet for e-helse 
Seksjonssjef for Løsningsutvikling Anders Ravik, Direktoratet for e-helse (25 min) 
 
Pause og kaffe (15 min) 
 
Kartverkets geodatasky  
IT-sjef – Arkitektur og porteføljestyring – Jan Stensby (25 min) 
 

Digital samhandling i praksis 
Fabian Forster (Systemintegrasjon AS) og Ole Kristian Mørch-Storstein (Puzzlepart AS) for tiden 
rådgivere hos DSS (25 min) 

 
 
 


