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Møte dato:  9.juni 2021 Sted: Teams Tid: 14.00-15.30 

Neste møte:  TBD    TBD   TBD 

Deltakere: Se liste nederst 
 

OPPSUMMERING  
Det ble gjort et video-opptak av hele seansen (kun til «innvortes bruk» i Ekspertgruppen). 

Presentasjonene blir også sendt ut sammen med dette møtereferatet (i PDF format) - så derfor gjengis 

ikke i detalj innholdet i presentasjonene og de påfølgende diskusjonene.    

   

1. «Runden rundt bordet»: hver deltager fikk presentere seg selv – med navn og hvilken 

organisasjon/bedrift de representerte.  

2. Haakon Hertzberg fra NAV og Jon Christian Fløysvik Nordrum fra UIO Juridisk fakultet 

presenterte forskningsavtalen (30M) om det digitale velferds Norge som ble annonsert 3.juni. 

3. Deretter presenterte Lars Kristian Roland fra Direktoratet for e-helse en problemstilling som han 

ønsket ekspertgruppens synspunkter på. Han sa at han skjønner at dette er en stor problemstilling 

og at ambisjonen med dette innlegget var å innlede til en diskusjon som kan fortsette på møter til 

høsten.  

o Problemstillingen: lokal- kontra sentralisert lagring av (helse)opplysninger. Det er fordeler 

og ulemper på begge disse to, og debatten har rast frem og tilbake, noen ganger litt 

unyansert. 

o Tone var helt enig i at dette er en stor problemstilling og hun oppfordret til at det gjøres et 

godt stykke arbeid før diskusjonen tas opp igjen etter sommeren.      

4. Steinar Skagemo (BR) avsluttet med en kort gjennomgang av hvordan han oppfatter den nylige 

eID strategien fra EU. For å sitere Jørgen Ferkingstad (Digdir): «Gårsdagens pressemelding fra 

EU-kommisjonen bærer bud om noe som kan bli den største revolusjonen innen digitalisering i 

Europa noensinne! 🔥🔥 Og etter planen skal det gjennomføres på 2-3 år!». Dette handler ikke 

bare om en felles europeisk eID, men også om en felles digital lommebok (eWallet), der du kan gi 

andre tilgang (via samtykke) til ulike typer data om deg selv, alt fra økonomiske data til helsedata. 

Den digitale lommeboka vil også kunne inneholde f.eks. digitalt pass, førerkort, lånekort på 

biblioteket, digital nøkkel til å starte bilen og til å låse opp døra på jobben + at den vil kunne 

inneholde digitale sentralbankpenger når de kommer.  

 

#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 

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 

2-3 9.6 Sende ut møtereferat med link til videoklipp TS Innen EOB 15.6 

Deltagere 
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 to 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).  
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Navn Bedrift/organisasjon Kommentarer 
NM 

* 

DT

* 

Morten S. Hagedal Skatteetaten  Senior skattejurist (LinkedIn)  X 

Maren G. Krogstad Skatteetaten   X 

Anders Ravik Norsk Helsenett Avdelingsdirektør (LinkedIn)  X 

Tone Bringedal Digitaliseringsdirektoratet 
Leder Nasjonalt ressurssenter for deling av data 

(LinkedIn) 
 X 

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

Olav Astad Kristiansen  Direktoratet for e-helse    

Lars Kristian Roland Direktoratet for e-helse Avdelingsdirektør Arkitekturstyring (fung)   

Frode Ettesvold Juristforeningen  TechForum og CEO Compose Software (LinkedIn)   

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

Haakon Hertzberg NAV Assisterende kunnskapsdirektør (LinkedIn) X X 

Håkon Jendal  NAV Virksomhetsarkitekt (LinkedIn) X X 

Silje Aanderud-Larsen NAV 
Seksjonssjef forrutvikling, kunnskap og analyse 

(LinkedIn) 
X X 

Jon Chr. F. Nordrum UIO Juridisk fakultet Førsteamanuensis (LinkedIn)   

Nils Inge Brurberg Bits / DSOP Leder DSOP PMO ((LinkedIn)   

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

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

 

Merk allerede nå av 22.6 kl 14-16 i kalenderen – dette blir neste tidspunkt for møte i Ekspertgruppen.  

 

https://www.linkedin.com/in/hagedal/?originalSubdomain=no
https://www.linkedin.com/in/aravik/
https://www.linkedin.com/in/tone-bringedal-4528a913/
https://www.linkedin.com/in/francisds/
https://www.linkedin.com/in/ettesvoll/
https://www.linkedin.com/in/kim-remvik-larsen-043323/
https://www.linkedin.com/in/haakon-hertzberg-711a6b13/
https://www.linkedin.com/in/hakonrostad/
https://www.linkedin.com/in/siljeemilienne/
https://www.linkedin.com/in/jon-christian-f-nordrum-08a767/
https://www.linkedin.com/in/niber/
https://www.linkedin.com/in/sskagemo/
https://www.linkedin.com/in/piajvj/
https://www.linkedin.com/in/jon-arve-risan-b26a72/
https://www.linkedin.com/in/trygveskibeli/?originalSubdomain=no
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