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Møte dato:  12. april 2021 Sted: Teams Tid: 13.00-15.00 
Neste møte:  TBD    Teams   TBD 

Deltakere: Se liste nederst 
 

OPPSUMMERING 
Det ble gjort et video-opptak av hele seansen (kun til «innvortes bruk» i Ekspertgruppen – se nederst). 
Presentasjonene blir også lagt ut på samme sted sammen med dette møtereferatet (i PDF format) - så 
derfor gjengis ikke innholdet i presentasjonene i detalj og ikke de påfølgende diskusjonene. Blir du 
avkrevd passord bruk «ekspert456»    
   
 «Runden rundt bordet»: hver deltager fikk presentere seg selv – med navn og hvilken 

organisasjon/bedrift de representerte.  
 Helge (Digital Norway) presenterte først status på «Datafabrikken» - supplert av Tone 

(Digitaliseringsdirektoratet).  
 Datafabrikken skal gi raskere og enklere tilgang til anvendbare data for ny 

næringsutvikling, med et særlig fokus på SMB segmentet.  
 Det blir brukt pilotprosjekter for å utvikle innhold i Datafabrikken.  
 «Regjeringen mener at Datafabrikken blir viktig for realisering av de ambisjonene vi har 

satt oss i denne meldingen» (Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland fra 
fremleggelsen av stortingsmeldingen St. Meld. St. 22 / 2020 – 2021 «Data som ressurs. 
Datadrevet økonomi og innovasjon»).  

 Underveis kom det frem mange gode momenter blant annet ble det påpekt at kommunene 
på mange måter kan sees på som SMB og bør inkluderes som en av målgruppene for 
arbeidet i Datafabrikken. For mer informasjon om kommentarene/spørsmål – se 
videoopptaket fra møtet.  

 Deretter var Dirk Lammering (Innovation@altinn) invitert inn for å snakke om arbeidet med 
«Digital Assistent»  

 «Smart interaksjon på tvers av offentlige digitale tjenester» 
 Oppdraget: utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning virtuell 

assistent, i tråd med tiltakene i digitaliseringsstrategien.  
 Tidsplan: konseptskisse skal leveres KMD innen 01.09.2021.  

▪ Det har vært en innsiktsfase og nå er man i idéfasen  
▪ I mai starter konseptfasen – og Dirk understreket at leveransen er konseptskisse(r) 

(ikke kjørende kode).   
▪ Ekspertgruppen foreslo at gruppen kan få dokumentet fra prosjektet til 

gjennomlesing underveis (og med muligheter for å komme med forslag til 
forbedringer). Dirk takket og bekreftet at dette var et godt forslag. NorStella vil 
distribuere dette til ekspertgruppen gjennom vanlige kanaler.  

 
Opptak fra møtet 12.4 er tilgjengelig via Ekspertgruppens medlemssider (aksess via 
www.norstella.no/ekspertgruppen). Passord: ekspert456  
 
Merk allerede nå av 9.6 kl 14-15.30 i kalenderen – dette blir neste tidspunkt for møte i 
Ekspertgruppen (dagen før møtet i Digitale Toppledere hos NAV).  
 

#fareforåstivneiformen 
Som alltid ønsker også NorStella tilbakemeldinger på gjennomføringen av møtet – og eventuelt forslag 
til tema for kommende møter. Innspill til hvordan nettverkene Digitale Toppledere og Ekspertgruppen 
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kan gjøre en enda bedre jobb for å få fortgang på innovasjon/digital transformasjon i Norge – er 
selvfølgelig også svært velkomne.  

 

Oppfølgingspunkter 
Nr Dato Beskrivelse Eier Status eller kommentarer 

3-1 12.4 Sende ut møtereferat med linker til videoklipp etc. TS Innen EOB 19.4 

3-2 12.4 Legge ut på Ekspertgruppens medlemssider: videoklippet  TS Innen EOB 19.4 

3-3 12.4 Legge ut på Ekspertgruppens medlemssider: presentasjonene  TS Innen EOB 19.4 

3-4 12.4 
Legge ut på Ekspertgruppens medlemssider: innsiktsrapporten 
(Digital Assistent)   

TS Innen EOB 19.4 

Deltagere på møtet 12.4 

 
Merk: Petra Nilsson-Andersen (Digitaliseringsdirektoratet) kom på etter at deltagerlisten ble notert 
ned, og noen av deltagerne måtte gå litt før møtet ble avsluttet.  
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Det er maksimum 30 navn som kan være registrert på distribusjonslisten for denne nettverksgruppen, 
og det vil alltid være noen som ikke kan delta dessverre. På de tre siste møtene er det gjort videoopptak 
som legges ut på det lukkede området for Ekspertgruppen (se aksjonspunktet over) – og de som ikke 
fikk vært med på møtet kan altså få en mulighet der (men naturlig nok ikke mulighet til å delta i de 
interessante diskusjonene og påvirke diskusjonene/høringen som tas opp på møtet).  
 

Navn Bedrift/organisasjon Kommentarer 
NM 

* 
DT
* 

Dag Wiese Schartum Juridisk fakultet ved UIO  Professor ved Senter for rettsinformatikk (LinkedIn)   

Anne Lise Furmyr Skatteetaten Arkitekt (LinkedIn)  X 

Morten S. Hagedal Skatteetaten  Senior skattejurist (LinkedIn)  X 

Anders Ravik Norsk Helsenett Avdelingsdirektør (LinkedIn)  X 

Anne Ystenes Bits Digital Samhandling Offentlig Privat (Link)   X 

Nils Inge Brurberg Bits Leder DSOP programkontoret (LinkedIn)  X 

Tone Bringedal Digdir Leder Nasjonalt ressurssenter for deling av data (LI)  X 

Francis D´Silva Dataforeningen (DND) IT Politisk Råd og director CGI Norge (LinkedIn)  X 

Frode Ettesvold Juristforeningen  TechForum og CEO Compose Software (LinkedIn)   

Helge Dahl-Jørgensen DigitalNorway (LinkedIn)    X 

Kim Remvik-Larsen  TietoEVRY Business Concepts, Data & Insights (LinkedIn) X X 

Haakon Hertzberg NAV Ass. direktør Kunnskapsavdelingen (LinkedIn) X X 

Håkon Jendal  NAV Virksomhetsarkitekt (LinkedIn) X X 

Steinar Skagemo Brønnøysundregistrene Sr rådgiver og styremedlem NorStella (LinkedIn) X X 

Pia V. Jøsendal Asker Kommune Virk.arkitekt og styremedlem NorStella (LinkedIn) X  

Lars Kristian Roland Direktoratet for e-helse Leder Arkitechture Governance (LinkedIn)  X 

Jon Arve Risan NorStella Daglig Leder NorStella (LinkedIn) X X 

Trygve Skibeli NorStella Styreleder NorStella og rådgiver i Miles (LinkedIn) X X 

 
Merk:  

 NM / NorStella medlemskap: Det er ikke krav om at bedrifter/organisasjoner som deltar i 
Digitale Toppledere / Ekspertgruppen er medlemmer i stiftelsen NorStella. NorStella er en 
nøytral non-profit stiftelse, men aktiviteter (som disse nettverksmøtene, mediebiblioteket etc.) 
er finansiert av medlemmene. Denne nøytraliteten er svært viktig for stiftelsen, og derfor er 
transparens i forhold til hvem som bidrar til å finansiere aktivitetene i NorStella viktig.  

 DT / Digitale Toppledere: indikerer om bedriften/organisasjonen er representert i nettverket 
Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella).  

 


