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Orientering om IT-Politisk Råd 

Dataforeningens IT-politiske råd består av noen av Norges mest erfarne IT-ledere og vil være en klar 

røst som bidrar til å synliggjøre Dataforeningens synspunkter i det offentlige rom. 

IT-politisk råd mener at økt digital kompetanse i befolkningen, gode private og offentlige tjenester og 

forutsigbare rammevilkår er nødvendig for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i. 

IT-politisk råd vil på vegne av Dataforeningen peke på konkrete forbedringsområder, arbeide for at 

nasjonen Norge tar de rette grep, samt bistå politikere og embedsmenn som viser styringsvilje. 

IT-politisk råd ønsker å bidra til å styrke offentlig og privat samspill for dermed å sikre en bedre 

beslutningsprosess og har fått fullmakter til å gjøre dette. 

Rådet i 2017 

• Leder: Arve Føyen, Advokat/Partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 

• Kjell Arne Grøtting, Partner, Uniconsult 

• Knut-Olaf Rusten, Daglig leder, Tangofy AS 

• Terje Storvik, Leder IT-leveransestyring, SINTEF IKT 

o Observatør: Geir Horn, Head of European ICT Projects, UiOA MN 

o Observatør: Jens Nørve, Avd. Direktør, Difi 

Aktiviteter i 2017 

1. Deltakelse ved Kjell Arne Grøtting i programkomite for konferansene eHelse 2017 og eHelse 2018 

2. 13.01.2017: Føyen m/presentasjon og debatt om forslaget til «Digitalt grenseforsvar» på FmhDND 

3. Innspill til Rambøll på spørreundersøkelsen IT i Praksis – oppfølging vedr undersøkelsen for 2017 

4. 07.03.2017: Deltakelse Arve Føyen. Foredrag om bruk av persondata på Betalingsformidling 2017 

5. 24.03.2017: Høringssvar til høring – EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning 

6. 17.08.2017: Meningsytring i Finansavisen om «skandalen» vedr utkontraktering av IKT i Helse Sør Øst 

7. 06.09.2017: Møte i IT-politisk råd. Innlegg av Francis D’Silva om Plattformtenkning som 

utgangspunkt for digitalisering 

8. 06.09.2017: Høringssvar - Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av 

ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften 

9. 06.10.2017: Grøtting m/presentasjon og debatt «Nasjonal eHelse strategi 2017-2020» på FmhDND 

10. 16.10.2017: Høringssvar på utkast til ny personopplysningslov 

11. 03.10.2017: Føyen m/inlleg og debatt på «Ufullstendig utredet innføring av GDPR» på FmhDND  

12. 14.11.2017: Føyen m/innlegg og debatt på Cybersikkerhet på Styrerommet under temaet «Har du 

kontroll på verdiene dine? Innledning og debatt med Berit Svendsen (Adm.dir. Telenor Norge) og 

Michael Jacobs (Adm.dir. Atea Norge) 

13. 30.11.2017: Kronikk i Adressavisen av Terje Storvik med tittelen «Jan Tore Sanner og digital tro på 

julenissen» 

14. 10.1.2018 deltakelse i «toppledermøtet» om digitaliseringen av Norge arrangert av Norstella for 

kartlegging av aktører og diskusjon av rammebetingelser for digitalisering av Norge. 

15. Innspill til Rambøll i forbindelse med spørreundersøkelsen IT i praksis - 2018. 

 

Oslo, mars 2018 

Arve Føyen 


