
Uttalelse vedtatt av landsmøtet 
 
 

Privatiseringen av statlige IT-løsninger må 
opphøre, opprett statsskyen nå! 
Privatiseringen av statlige IT-løsninger må opphøre, opprett statsskyen nå! I 
Hurdalsplattformen fastslår regjeringen at man vil utrede opprettelsen av en statlig 
skyløsning for lagring av offentlige data.  
 
NTLs landsmøte mener at tiden er inne for at Støre-regjeringen forplikter seg til å opprette 
en nasjonal statlig eid og drevet skyløsning for offentlige virksomheter. Mens flere 
europeiske land som Tyskland, Nederland og Danmark har, eller er i ferd med å utvikle 
egne skyløsninger for å oppnå digital suverenitet og uavhengighet av teknologigigantene, 
er mange statlige virksomheter her til lands i gang med å outsource sin infrastruktur og 
drift til private leverandører. Denne utviklingen må snus. IT-utviklingen i statlig sektor må 
skje gjennom mer egenregi, med direkte eierskap til egen infrastruktur. En fortsatt 
kontraktstyring gjennom private leverandører, vil føre til at staten blir en leilending på et 
sentralt myndighetsområde.  
 
Et eksempel er programmet for felles IKT for departementene hvor regjeringen har valgt å 
sløse offentlige midler på eksterne konsulenter uten at det er klart hvilken tilleggsverdi de 
tilfører. I tillegg foreligger det planer om å privatisere deler av utvikling og drift. NTL krever 
at brukerbehov og satsing på egne ansatte blir styrende for utviklingen av felles IKT-
plattform for departementene.  
 
Den forrige regjeringens digitaliseringspolitikk baserte seg på at outsourcing skulle velges 
fremfor egenregi, dersom tjenestene kunne kjøpes i markedet. NTL mener at regjeringen 
må forkaste dette prinsippet og satse på statlig drift og utvikling, og fellestjenester på IKT-
området.  
 
Landsmøtet krever at regjeringen iverksetter opprettelsen av en statlig eiet og drevet 
statssky.  
 
Virksomheter i staten benytter seg i stadig større grad av skyløsninger levert av private 
tjenestetilbydere. Avhengigheten av utenlandske skytjenesteleverandører svekker den 
demokratiske kontrollen over offentlige IT-løsninger og innbyggernes data.  
 
Én av virksomhetene som planlegger en slik privatisering av IT er Forsvaret. MAST-
programmet har en kostnadsramme på 16 milliarder og skal dekke hele forsvarssektorens 
behov for skytjenester. Tildelingen av kontrakten skal etter planen finne sted på nyåret. 
Riksrevisjonens nylige publiserte rapport viser til at det er vesentlig risiko knyttet til MAST-
programmet og at det ikke er avklart hva som vil være de folkerettslige konsekvensene av 
en overdragelse av disse oppgavene til sivile leverandører. 
 
NTL vil på det sterkeste advare mot denne privatiseringen som vil gjøre Forsvaret 
avhengig av private tilbydere, føre til innelåsingseffekter og tap av kontroll over en 



grunnleggende tjeneste i forsvaret. Det er avgjørende at Forsvaret har fullstendig kontroll 
og eksklusiv jurisdiksjon over egne IT-systemer i både freds- og krigstid. NTLs landsmøte 
krever at regjeringen trekker anbudet tilbake og avslutter konkurransen. 


