
Årsberetning IKT-Norge - 2021

Våre medlemmer former fremtiden. Teknologi skal løse de store oppgavene som ligger foran
oss. IKT-Norge jobber for å styrke rammebetingelsene for at det digitale næringslivet skal
lykkes.

1. Innledning

1.1 IKT-Norges organisasjon
Toril Nag (Lyse) er styreleder i IKT-Norge. Det øvrige styret består av 11 personer (inkludert
vara), hvorav 5 kvinner og 6 menn.

Ved utgangen av 2021 var det ni ansatte i IKT-Norge hvorav fire kvinner og fem menn. Øyvind
Husby var administrerende direktør.

1.2 Medlemmer
IKT-Norge skal være en medlemsnær organisasjon, som lytter til og forstår de utfordringer
medlemmene våre står i. Vår oppgave er å bidra til å løse enkeltsaker og bistå i arbeidet
med utfordringer som angår flere av våre medlemmer innen ulike sektorer.

Nøkkeltall for IKT-Norge 2021
● IKT-Norge fikk 41 nye medlemmer, og hadde 44 utmeldinger/fusjoner
● IKT-Norge hadde 35 arrangementer for våre medlemmer
● IKT-Norge ble omtalt i 709 medieoppslag i 2021.



● IKT-Norge har 28.780 følgere i sosiale medier

For IKT-Norge er det viktig å være en synlig aktør hos våre interessenter, for å øke
kjennskapen, men også troverdighet og til slutt gjennomslag. I 2021 hold vi nærmere 200
eksterne foredrag for ulike typer publikum.

IKT-Norges medlemmer representerer ulike interesser og jobber inn mot ulike markeder. Vi
organiserer medlemmene i ulike forum for å sikre at alles stemmer blir hørt. IKT-Norges
forum er medlemmenes møteplass, og IKT-Norges viktigste arbeidsform for involvering. Vi
har til enhver tid flere aktive forum – både større og mindre. I våre forum møtes medlemmer
for å diskutere trender, policy-utvikling, lovverk, utfordringer og muligheter.
Forumene er en viktig arena for medlemsinvolvering i IKT-Norge sitt arbeid for bedre
rammebetingelser.

Det skal være enkelt å komme i dialog med IKT-Norge, og i samarbeid med medlemmene
har vi definert noen felles utfordringer IKT-Norge skal arbeide spesielt med:

- Større fokus på bærekraft
- Mer IKT-kompetanse og mangfold
- Bredbånd og digital infrastruktur
- Økt cybersikkerhet og tillit
- Bedre næringspolitikk
- Økt privat verdiskaping

Som et ledd i arbeidet med å synliggjøre IKT-Norges medlemsmasse, inviteres medlemmer
til å delta på arrangementer i vår regi, eller avholde egne arrangementer under vår felles
paraply, som eksempelvis årskonferansen NEO og Arendalsuka, eller ved deltagelse i
politiske møter. I tillegg profileres medlemmer via sosiale medier og i media.

2. Oppsummering av 2021

2.1 Pandemi, teknologi og omstilling i 2021

Også 2021 ble et år i pandemiens tegn. Våre medlemmer ble som resten av norsk næringsliv,
truffet hardt av nye nedstenginger.  Dette gjelder spesielt de delene hos medlemsbedriftene som
jobber for og med privat sektor. Samtidig har de siste to årene for alvor vist verdien av at Norge
er et digitalt land, med våre medlemmer i spissen. Vår digitale infrastruktur har vært avgjørende
for å håndtere koronapandemien rent helsemessig, men ikke minst avgjørende for både
overlevelse og suksess for mange bedrifter og dermed for arbeidsplasser og til syvende og sist
også statsfinansene. Rask utbetaling av ulike støtteordninger til de som er rammet har kunnet
skje fordi vi allerede har ferdige og velfungerende digitale løsninger. Andre mindre digitaliserte
land har slitt betydelig mer enn Norge.



Erfaringene fra de siste årene har også gjort det tydelig at vi må fortsette arbeidet med digital
opprustning på alle felt og samfunnsområder. Behovet er stort, både når det gjelder å gi alle lik
tilgang på digital infrastruktur, sørge for tilstrekkelig digital kompetanse i norske bedrifter og i
offentlige etater, omstille og fornye offentlig sektor, utnytte potensialet som ligger i e-helse, sikre
oss mot cyberangrep og ikke minst når det gjelder grønn omstilling av Norge for å nå viktige
klimamål i 2030 og 2050. Utvikling og implementering av ny teknologi vil være helt avgjørende
på alle områder, og ikke minst en viktig forutsetning for regjeringens eget program for industri
4.0.Dessuten må skatte- og avgiftspolitikken stimulere en slik utvikling, ikke bremse den.

2.2 Politisk arbeid og påvirkning

2.2.1 Ny regjering - med store IKT-oppgaver foran seg

IKT-Norges viktigste politiske fokus var i 2021 å fremme vår bransjes saker inn mot
Stortingsvalget. Vi er fornøyd med den fremtredende plassen teknologi og digitalisering har fått i
Hurdalsplattformen - som hviler på en ambisiøs IKT-utvikling. Det er en viktig anerkjennelse av
teknologiens betydning for samfunnsutviklingen, og for å løse de store oppgavene som ligger
foran oss. Dette gjelder både for å utvikle offentlig sektor, transformere eksisterende industri, og
å skape nye næringer for å løse klimautfordringene.

2.2.2 Arenaer for påvirkning

- IKT-Norges Årskonferanse (NEO), “Sammen for vekst”, handlet om hvordan
IKT-industrien og staten sammen skal løfte Norge etter pandemien. Her deltok blant
annet statsminister Erna Solberg foran 300 påmeldte deltakere fra IKT-bransjen,
politikken og organisasjonslivet.

- Arendalsuka: Også i år ble IKT-Norges Castelle pub i Pollen en naturlig møteplass for
teknologinæringen. Over 3 dager huset vi 28 arrangementer for politisk og faglig samtale
og debatt.

- Hvor går digitaliseringen av Norge? I samme uke som vår nye regjering ble presentert
arrangerte vi en politisk- og næringslivsdebatt sammen med vårt medlem Try Råd.
Stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde (H) og Trine Lise Sundnes (AP) deltok -
sammen med representanter fra vår næring på scenen og i salen.



2.3. Strategiske satsingsområder

2.3.1 Større fokus på bærekraft
De omfattende klimaforhandlinger ble tilbakelagt i Glasgow i 2021. Riktig kompetanse er
avgjørende for å nå målsetningene om samlede kutt i utslipp av klimagasser.

GoForIT
IKT-Norge har startet GoForIT som gir oss en arena for kunnskapsutveksling i skjæringspunktet
mellom arbeidsliv og akademia. Den samler universitetsledelsene fra akademia og
IKT-bedriftene sammen med IKT-Norge, Tekna og NITO med formål å i fellesskap bygge kultur
for å utvikle de studentene som er best innen digitalisering og bærekraft i verden.vi har et mål
om at GoForIT skal oppfylle visjonene fra Hurdalsplattformen: “Regjeringen vil ta initiativ til en
nordisk hub for globale digitale miljøer for å bidra til utvalgte bærekraftsmål.”

Cleantech hub
IKT-Norge har sammen med solenergiklyngen ansvar for å jobbe frem forslag for en helt ny
Clean tech hub i Oslo. Et veldig spennende oppdrag vi har fått finansiert fra Oslo kommune. Vi
har mange medlemmer som jobber innenfor dette området og som har gitt oss mulighet til å
samarbeide bredt med andre næringer.

Norsirk
IKT-Norge eier en del av Norsirk som ivaretar produsentansvar for EE-avfall for våre
medlemmer. Norsirks rolle i å ivareta bransjens forpliktelser blir svært viktig ikke minst med
tanke på EUs nye krav til både gjenvinning og sirkulærøkonomien som vi alle nå jobber med. I
år har vi sammen hatt flere arrangementer noe som har vært en styrke for begge.

2.3.2 Mer IKT-kompetanse
Det største hinderet for nye arbeidsplasser og vekst i teknologinæringen, er mangelen på
IKT-kompetanse, og særlig da høyt kvalifisert spisskompetanse. Vi jobber kontinuerlig for at
Norge skal få flere spesialister innen sikkerhet, sky, drift og datadeling for å nevne noen. Og vi
trenger også de som kan kombinere teknologiforståelse med nye forretningsmodeller.
I Hurdalsplattformen loves det satsing på IKT-studieplasser og på livslang læring, deriblant 1000
nye fagskoleplasser årlig. Vi trenger hver eneste nye IKT-student vi kan få, derfor har dette vært
en av våre viktige prioriteter i 2021.

Mangfold
IKT-Norge er opptatt av å bidra til mangfold og kjønnsbalane i næringen. I tillegg trenger vi flere
unge som ønsker å studere og jobbe innen realfag og teknologi. IKT-Norge har sammen med
Oda-nettverket, TENK og Norsk senter for realfagsrekruttering utviklet Girl Tech Fest som i 2021
samlet 1500 jenter i 10-årsalderen til egen dag for å lære å utforske teknologi. Vi er stolte over



at kronprins Haakon besøkte arrangementet vårt i Haugesund og statssekretær Kristina
Torbergsen fra Kunnskapsdepartementet vår arrangement på Teknisk museum i Oslo.

2.3.3 Bredbånd og digital infrastruktur
Også i 2021 er det mange i Norge som ikke har et godt nok tilbud om bredbånd. Dette dreier
seg i stor utsrekning om områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag å bygge ut.
IKT-Norge har stått sammen med 17 organisasjoner om et felles ambisjonsnivå og krav til
Storting og Regjering om en bredbåndsmilliard fra staten hvert år for å utløse de mrd i private
investeringer som Norge trenger for å få alle på nett. I Hurdalsplattformen står det å lese at
“staten må ta et større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er lønnsomt”, og
“Regjeringen mener det er et statlig ansvar at alle i Norge - husstander og bedrifter - har tilgang
til høyhastighetsbånd”.

Bredbånd til alle var også i 2021 en viktig prioritet for IKT-Norge. På den måten vil vi bidra til å
binde Norge sammen, styrker verdiskapning i distriktene, hindrer digitalt utenforskap, og sikrer
det grønne skiftet.

Datasenterindustrien
Datasentre utgjør en helt sentral del av den digitale grunnmuren, og dette er også spesielt
presisert i Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Det var et viktig gjennomslag for
oss i 2021 at det i Hurdalsplatformen er presisert at for datasenternæringen vil Regjeringen
“styrke kapasiteten i strømnettet, at konsesjonsbehandlingstiden skal kortes ned og legge en
nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder”.
Selv har vi samlet sentrale datasenteraktører i Norsk Datasenterindustri. Vi har hatt et sterkt og
godt samarbeid med regjeringen om disse temaene over tid.

2.3.4 Økt cybersikkerhet og tillit
PST, NSM og E-tjenesten er i 2021 tydelig på hvilke cybertrusler Norge står overfor, og en rekke
eksempler den siste tiden - som f.eks. hackingen av Stortinget og Østre Toten kommune viser at
advarslene ikke var grunnløse.

NSMs siste sikkerhetsvurdering viser at angrep mot Norge har økt kraftig fra 2020 til 2021.

Vår bekymring er at kunnskapen og kompetansen om cybersikkerhet ikke er tilstrekkelig, og at
dette kan true tilliten til ny teknologi vi er avhengig av for å løse de store utfordringene.
Derfor var det en viktig prioritering for oss i 2021 at sikkerhet må prioriteres i utdanning,
internasjonalt samarbeid, og i alle beslutninger, anskaffelser og leveranser.
Samarbeid på alle nivå vil være avgjørende for at vi skal lykkes i å etablere et tilstrekkelig
sikkerhetsnivå.



2.3.5 Bedre næringspolitikk
IKT-Norge er i 2021 oppnevnt av Finansdepartementet til å sitte i Regjeringens referansegruppe
for skatteutvalget som skal levere forslag til endringer i skattesystemet innen november 2022.
For å gi mest mulig relevante innspill, har vi i 2021 opprettet en egen referansegruppe med
eksperter i IKT-Norge som skal være med på å utarbeide innspill fra IKT-bransjen. Regjeringens
skatteutvalg skal vurdere hvordan vi kan akselerere teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst
og digitalisering. Skattesystemet er et av de kraftigste virkemidlene vi kan bruke for å styre
retning og tempoet på omstillingen av samfunnet, og vi er glad for at vi er oppnevnt til å delta i
dette arbeidet.

2.3.6 Økt privat verdiskaping
Konsulentkampanje
Hvor stor grad det offentlige skal benytte konsulenter har vært debattert i 2021. Det vil alltid
være et samspill mellom offentlig sektor og næringslivet i utvikling og implementering av nye
løsninger. Kunsten er å sette sammen de rette teamene tilpasset prosjektene med den rette
balansen mellom lokal domenekunnskap og spisskompetanse og relevante erfaring fra
konsulentbransjen hentet fra andre prosjekter, sektorer og noen ganger andre land. IKT-Norge
støtter at man skal bygge opp tilstrekkelig kompetanse internt i offentlige virksomheter. Men vi
mener også at digitaliseringsprosjekteter i det offentlige må foregå i konstruktive samarbeid med
næringslivet for at vi skal lykkes. Derfor lanserte vi i 2021 “Konsulentkampanjen” som setter
søkelyset på dette.

Offentlig sektor har stor innkjøpsmakt.
Offentlig sektor har stor innkjøpsmakt. Når dette temaet og eierskapsmelding skal behandles av
Regjeringen håper vi på at det blir lagt til rette for samråd med oss i næringen med fokus på
hvordan vi kan bidra, også til å bygge et sterkere hjemmemarked. Vi har kompetansen om det
grønne skiftet som trengs, og ønske om å skape flere arbeidsplasser i hele landet.
For å sette fokus på hvor viktig de offentlige anskaffelsene på 600 mrd hver år er, arrangerte vi i
2021 en egen Anskaffelse Konferanse, hvor vi satte på agendaen hvordan bruke de 600 mrd
mest mulig effektiv for å nå samfunnets målsetting om det grønne skiftet.

eHelse
IKT-Norge har i 2021 jobbet og gitt innspill til Akson-programmet, megaprosjekt for
myndighetene på og lage en e-helseløsning for hele Norge. Vi har jobbet hardt for å få en ny
retning på dette og det har vi fått til sammen med andre organisasjoner, blant annet
legeforening. Vi er etter året som har gått  i et bedre spor med en annen tilnærming som både
ivaretar våre medlemmers interesse som ledende leverandører på området, og for innkøper
som får bedre leveranser til lavere risiko.



3. Synlighet og kommunikasjon

Som interesseorganisasjon for digitale næringer, er det en vesentlig oppgave å være synlige
i media og sosiale media for å påvirke gode rammebetingelser for næringen og sette fokus
på aktuelle saker. Alle våre strategiske områder blir systematisk underbygget av vår daglige
kommunikasjon. IKT-Norge prioriterer derfor synlighet via redaksjonelle media og kronikkinnhold
kombinert med aktivitet i sosiale medier, primært LinkedIn (9 556 følgere), Facebook (5 924
følgere), Twitter (11 600 følgere) og Instagram 1700 følgere. IKT-Norge har 28 780 følgere i
sosiale media (tall per mars 2022)

I 2021 ble IKT-Norge omtalt i 709 mediesaker


