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I den nye arbelds- OS velferdsetaten var datatrebbel et edelegende element
fra ferste stund. «VI har et IICT-system fra 1978.» fortalte den fBrste Nav-dlrektsren Tor
Saglie. «De som husker tllbake til Norsk Data- lesnlnser med svarte Skjermer 08 grenn
skrlft, kan komme ~ virt kontor fA en nostalglsk opplevelse.~

os

Oslo unlversltetssykehus. Man krysser M flncrene for DIPS. et felles clatasystem
som planleaes lnnkjspt til en prls av 573 mlllloner kroner. «Deter utrollg at sykehuset har
endt opp med tre forsk:Jellige elektronlske journaJsystemer 08 fire forsf<ielll&e radlologlske
~.sa helsemlnister Anne-Grete strem-Erlchsen I fjor om IKT-ordnlnsen ved ous.
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I\
Tsunamien. Etter den store flodbelgekataStrofen 15enlst-Asla 12004 var det data- oc lnformasjonsf1yten I utenrikstjenesten som ble avkledd. Llstene over savnede var tulle av
fell 08 mangler, ~rerencle rlngte 08 rlnste uten AfA blstand.
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Utviklingen
gar ikke sa fort som folk tror.
-IT-skandaler
i det offentlige ma man regne med
-------------i mange tiar fremover, advarer fagfolk.

Ska1tdalene
erkom1net
forabli
••

IT OG POLITIKK
HALVOR HEGTUN
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Svaret er nei. I hvert fall nAr sp0rsmAlet
stilles i det nye og stasellge informatikkbygget pA Blindem.

I

Dataskandalene har i tur og orden
j Naiv optimlsme
hjemsekt tr"yJdeetaten. skatteetaten, -Deter lett Atro at den teknologiske utvikutenrlkstJenesten. $P01Velen, Nav,
I Ungen gM- sA rasende fort pA alle omrAder.
polltiet.
Du kan h0re folk si at «om ti Ar er ikke dette
med data noe problem lengen. Men deter
Det aller f0rste Gro Harlem Brundtland I fryktelig naivt, sier professor Dag Sj0berg.
gjordeda hun h0sten 1996 ga segsom stats-Men utviklingen gAr da rasende fort?
minister, var Amelde seg pA PC-kurs pAStor- I -Kapasiteten og hastigheten i datamaskitinget sammen med den avtroppende fi- ner har doblet seg annethvert Ar. Men den
nansmJnisteren Sigbj0m Johnsen.
menneskeUge IQ utvikler seg ikke like fort
SA sent som for 16 Ar siden var det altsA De fundamentale problemene vedvarer:
mulig Astyre Norge uten dataskjerm pA Hvordan man lager IT-systemer som I0ser
kontorpulten. Men de store dataskandale- brukemes behov og samtldig hAndterer
ne var nettopp pA denne tiden pA full fart I kompleksiteten, sier Sj0berg.
inn i polltikkens verden.
-En Hten smarttelefon bar visst st0rStortingets aller f0rste offentlige h0ring, 1 re datakapasitet enn Apollo-farteyene
i mai 1996, dreide seg om hvordan trygdee- som tok seg til mc\nen?
taten had de sl0st bort h undrevis av millio- I -}a, deter fantastisk hva du kan gj0re med
ner kronerpA datasystemetTress-90.1r0b- telefonen din. Men det sitter ikke tusener
belprosjektene skulle komme pA I0pende av programmerere iApple og Microsoft og
bAnd, ofte med tunge politiske ettersplll.
utvikler styringssystemer for Oslo univer1
sitetssykehus. Deter voldsomt komplekse
TrabbeJ overalt
1 problemstillinger. Nye systemer skal fases
- Heltsiden jeg kom inn pA Stortingeti 1997, I inn og fungere i samspill med gamle systehar vi holdt pA med dataproblemer. I a lie I mer, som ikke kan hives ut over natten. Det
komiteer jeg har V<l!rt, utbf0t justiskomi- 1 liggerpasientopplysningerpA flere hundre
teens Ieder Per Sandberg (Frp) da 22. juli- J ulike datasystemer, anslAr Sj0berg.
kommisjonen hadde avlevert sin rapport
«<Kf-infrastrukturen i politiet rnA karC)k- Llten seknins
teriseres som lite hensiktsmessig», fastslo I En annen misforstAelse gAr ut pA at de klokommisjonen. Frp har foresi.Att en egen ha- 1 keste hoder her i landet str0mmer tll utvarikommisjonfordataskandaler.Sk:aldet 1 danningssteder som harmed datakomda aldri ta en slutt7
petanse Agj0re. Til informatikkstudiene i

i

I

+

:~::;:::;n~T~ir~~;a~g~2~5-~s;ep;te~m~~~r2~0~1~2..............................................................~~
::~:t#::(:§:i'~._~5~*
JRV,I K

Tre siktede avhart etter drap
De to mennene og kvinnen som ble
pAgrepet etter at en 35-.hing ble drept

1

~etmotelliLarviknatttiligAr,ersik- ~

tet for forsettlig drap eller medvirkning til drap.
De tre blir trolig fremstilt for vare-tektsfengsling i dag.
Den 35 Ar gamle mannen ble skutt
og drept natt til mandag, i det VG beskriver som et kriminelt oppgj0r. Po-

KUNNSt<A~

litiet vii ikke bekrefte dette, men sier
det «synes Aha vcert kontakt» mellom
de involverte.
Skytingen fant sted pa Holms Mot·
ell, som Jigger rett nord for Larvik sentruro, og det var en beboer ~ stedet
som meldte fra. Vitner fors0kte a ta
hAnd om den sArede mannen, men livet hans sto ikke til Aredde, og han ble
erklrert d0d ~ stedet (NTB)

.OFTET

Frafall fra yrkesfag fortsetter
ltV BERIT TESSEM

J( tet.

I XU p
Skulle gl kollektlvreisende I Oslo-omr~etetfelles elektronisk
billettsystem, tok svcert mange ar 01 mlllioner, 01 mstte Mnlatter undervels.

n.

I
1mars I Ar matte myndighetene stenge den felles lntemettportalen for levering
av elektronlske sJQemaer til offentllge myndlgheter. Slkkerheten svlktet, personopplysninger kom pa avveie.

Kunnskapsleftet
t.aeplanen ble innfert hesten 2006
og er den siste store reformen i
norsk skole. Den omtatter bade

Bare 57prosent av elevene som startet
i videregAende skole i 2006, fullf0rte
~ normert tid viser rapporten Strukturerog konjunkturer fra forskningsstiftelsen NIRJ.
Lcereplanen forenklet fagtilbudet
slikatelevene kunnevelge mellom tre
programfag som ga studiekompetanse, og ni programfag for yrkesfagene.
Men fame programfagf0rte ikke til at
flere lrerte yrkesfag elever lrerte mer,
tvertimotharmangebransjererfartat
elevene kan mindreom mye pagrunn
av at fagplanene har lagt vekt pa brede innganger til fagene. Det gjelder
scerlig innen r0rleggerfaget og byggenrertngen.
- Det nye Helsearbeiderfaget har
halvert antallet som oppnar yrkeskompetanse etter to Ar i skole og to
Ar som Jrerling. Derimot har antallet
som tar ettredje Ar i skole for a oppnA
studiekompetanse, fordoblet seg, sier
forsker Nils Vibe.
Han mener at Kunnskapsl0ftet har
forsterket en akademisering avskolen,
samtidig som Kunnskapsl0ftets f0rste
kull opplevde etvanskeligarbeidsmar-

UTENRIKS I

Oslo er s0kningen mye mindre eon insti-IT-kompetanseneraltforsvakistyringstuttet skulle 0nske, og bare et .tltall g<\r l0s kjedene i det offentlige. ForstAelsen er for
~ doktorarbeider. Over tid, fiykter Sj0berg, svak ~ strategisk niva i departementene.
er det ikke noe robust akademisk fagmilj0 Deter ogsA varierende grad av innsikt pA
som kan st0tte opp under styringen av det toppledernivA i de ulike virksomhetene
offentlige Norge.
som skat gjennomf0re prosjektene, sier
-I ForskningsrAdets strategiplan for Holte.
2009-20U er IKT ikke Ienger noe eget sat-Erdet0konomerogjurlstersomtar
singsomrAde. Detvar detf0r. Detsom man- aile avgj0relser, mens fagfolk med tekgler, er en erkjennelse av at kjeme-IKT er niskkompetanse er skj0vet til side?
et eget fag som rnA utvikles, en forst.Aelse
-Deter en sreregen kombinasjon av komfor fagets egenart ogkompleksitet, sier Sj0- petanse som trengs for Alose store, offentberg.
lige IT-prosjektervel i havn. Teknisk innsikt
- Dette med «data>1 er liksom overalt Man I rnA kombineres med solid innsikt i virktar store politiske beslutninger uten Atrek- 1 somhetens kjerneoppgaver.
- Har rr-kunnskap for Ute prestlsjepa
ke inn informatikkeksperter, og satser heller ~at det praktiske blir tatt hAnd om et- toppene?
ter hvert.
I - Ja, det tror jeg. IT-kompetansen harvrert
et felt for spesielt interesserte. Det skorter
I Det hvlte hus
nok ogsA litt pA stayerevnen. Deter mer
Kloss pA president Barack Obama er det spennende A iverksette ny prosjekter eon
opprettet nye stillinger som skall0fte it- Af0lge prosjektene over Ar. Men jeg tror vi
kunnskapen tiltopps.
nAser atdissetingeneer~ vei opp ~sam
- Obama bar to mann nA, en chieftechno- funnsagendaen, sier Holte.
logical officer og en chiefinformation officer,
sier Per Morten Hoff i bransjeforenlngen Llgningen gikk bra
IKT Norge. Hoff sA det som et lite tegn pa J -SVartrnalervi problemene med data i det
IT-sektorens 0kte betydning og prestlsje offentlige?
da statsminlster Jens Stoltenberg i vAr satt
-Vi ser jo heldigvis ogsA noen gode resul·
skulderved skulder med fornyingsminister tater. Statens lanekasse, Statens PensjonsRigmor Aasrud og presenterte handlings- kasse og skatteetaten er fme eksempler.
planen for digitalisertng av offentlig sektor. Ferdigutfylte selvangivelser var en liten revolusjon, som gjorde livet Jettere for manLav kompetanse
ge. Men nArtinggAr friksjonsl0st, tar vi dem
Ikke fullt sA kloss pA Stoltenberg sitter Hans fort som en selvf0lge, sier Holte.
Christian Holte, sjefen i Direktoratet for for- halvor.hegtlm@aftenpJStenm
valtning og IKT.

Fakta

La!replanen Kunnskapslsftet har
lkke fi\tt flere elever i videreg~nde opplaering til Afullfere
utdannlngen.
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opplcering.
Refonnen hadde bred politisk enighet som hadde til hensikt astyrke
grunnleggende ferdlgheter, agi
tydeligere mal tor hva elevene skulle
lcere og a gi ekt lokal frihet til a
bestemme undervisningen.
ked ~ grunn av finanskrisen. Kunnskapsl0ftet har heller ikke rokket ved
de sterke kj0nnsforskjellene i norsk
skole. Norske gutter fullf0rer i sv<Ert
Hten grad til normert tid, mens jentene ligger n<Ermere det internasjonale gjennomsnittet. Jentene er i stort
flertall i fagene som gir studiekompetanse, mens guttene som velger to
ars yrkesfag i skolen, ofte ikke klarer
overgangen til Atllrereplass i bedrift.
Vi be mener grepene som ble gjort i
Kunnskapsl0ftet, ikke er sterke nok til
Agi positiv effekt. For a styrke de faglig
svake elevenes kunnskaper mener han
det b0r vurderes Ainnf0re et ekstra Ar,
VGO, f0r elevene kan starte i videregAende opplrering.
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- Forventer akt press mot Kongo
WENCHE FUGLEHAUG

Advokat Morten Furuholmen
mener norske myndlgfteter me\
wrdere ekonomiske sanksjoner
mot Kongo for AfA Tjostolv Moland og Joshua French til Norge.

I Bakgrunn
Moland/French-saken
I september 2009 ble Joshua French
og Tjostolv Moland dsmt til deden tor drapet pa sjafilren Abedi
Kasongo.
De ble ogsA funnet skYidig i spionasje, vc:epnet ran og forsek pa adanne
et kriminelt forbund.
Dommen ble anket til milita!r heyesterett som underkiente tidligere
avgjerelser.
I 2010 ble imidlertid de to igjen demt
til deden. De tanket ikke videre i Mp
om a ta fort:gang i en soningsovertering til Norge.
French og Moland sitter na fengslet i
Kongos hovedstad Kinshasa.

Utenriksdepartementet avviser Abruke den type pressmidler for AI0se saken, og sier det vii stride mot humanitrere prinsipper. Kongo har i 10pet av I
tre Ar tltt soo millioner kroner av Norgetilregnskogfondet lfjorfikklandet
178 millioner kroner i blstandsmidler.
Norges nye utenriksminister Espen
Barth Eide m0ter trolig Kongos utenriksminister i New York denne uken.
MAlet er benAdnlng eller en overf0ringsavtale for Joshua French ogTjostolv Moland, som er d0mt for drap
og spionasje i Kongo. De to har vrert ,
0konomiske sanksjoner mot Kongo
fengslet i landet siden 2009.
siden dialog lkke nar frem?
0ktpress
- Ja, Norge og Storbritannia har gitt
- Hvis det skjer, f01ventervi et0kt press tilsammen en milliard til regnskog·
i saken og et enda st0rre trykk. Dialog fondet i Kongo, og mitt sp0rsmAI er
har ikke gitt noen l0snlnger. Selv om om kanskje bidragene b0r stilles i bero
jeg bar forst! else for at deter vanskelig I til denne saken er l0st, sier Morten FuAnA frem i et sA komplisert land som ruholmen.
Kongo, b0r ikke norske myndigheter 1 liDs pressetalsmann Frode O.AnderIenger akseptere halvtomme l0fter, J sen sier det ikke vii vrere riktig a bruke
sier Morten Furuholmen, som bist.Ar 0konomiske pressmidler i denne saMoland og French.
ken.-Deter i strid med de humantrere
- MA norske myndigheter vurdere prinsipper, sier Andersen.
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