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1
Hva er den viktigste IT-
beslutningen dere har 
tatt de seneste årene?

– Ny systemdriftsavtale der 
vi går fra å eie infrastrukturen 
selv og leie plass i datahall, til 
skybaserte modeller og hybrider 
med industrialisert drift hos vår 
driftspartner. Det er en innovativ 
avtale som skal støtte kommu-
nens transformasjon.

2
Hva blir det neste, 
store IT-prosjektet i 
din virksomhet?

– Vi har den klassiske tids- og 
timeregistreringen. Vi skal kon-
solidere fra åtte systemer til ett 
felles, brukervennlig og funksjo-
nelt system, integrert med HR- og 
økonomisystemene våre. 

– Med 55.000 ansatte er det mye 
tid og frustrasjon spart på å få til 
dette bra. Jeg er også spent på pro-

sjekt for IAM med rollebasert iden-
titets- og tilgangsstyring, som er en 
del av moderniseringsarbeidet vårt.

3
Dersom dere fikk økt 
IT-budsjettet med 20 
prosent, hvordan ville 

du fordelt pengene?
– Redusere teknisk gjeld og 

bruke mer penger på innovasjon. 
Vi har et innovasjonsprogram der 
vi nå prøver ut teknologi for ulike 
typer bots. Målet er naturlig språk 
og selvlæring.

4
Hva er den beste inves-
teringen dere har 
gjort de siste årene?

– Bredbånd gjennom høyhastig-
hetsfiber og fornying av det lokale 
datanettverket til alle kommunens 
1.300 lokasjoner, som vi fikk på 
plass våren 2018. Dette omfatter 
blant annet skoler, barnehager og 
helsestasjoner. Mer enn halvparten 
av disse hadde 2 mbs fra før, som la 

store begrensninger på hvilke digi-
tale tjenester vi kunne benytte og 
tilby ut til innbyggerne.

5
Har dere skjerpet IT-
sikkerhetsarbeidet et-
ter Hydro-angrepet?

– Vi har økt innsatsen innen 
IT-sikkerhet og ikke minst infor-
masjonssikkerhet de seneste årene. 
Som Norges nest største arbeidsgi-
ver tar vi sikkerhet seriøst og jobber 
med stadig å forbedre oss. Omfan-
get på konsekvensene av Hydro-
angrepet var allikevel en kraftig 
påminnelse om betydningen av å 
fortsette dette arbeidet.

6
Hvordan håndterer dere 
kompetanseunderskud-
det i IKT-næringen?

– I alle tre årene jeg har vært 
i denne jobben har vi rekruttert 
jevnt, men vi sliter med å knekke 
koden for flere typer roller, der 
næringen er nærmest støvsugd. 

Ut over dette investerer vi mye i 
målrettet kompetanseutvikling 
av eksisterende ansatte.

7
Er det grunn til å være 
mer skeptisk til Huawei 
enn Google og Apple?

– Huawei er leverandør av deler 
av norsk IT-infrastruktur, som gir 
en annen type sårbarhet enn hva 
de andre to selskapene utsetter 
oss for. Uten å si at det er noe bedre 
å dele persondata med internasjo-
nale selskaper. Det er bra om nor-
ske myndigheter viser aktsomhet 
mht. aktører fra både øst og vest.

8
Hvilke fintech-apper 
bruker du?

– Lite. Nettbank, 
Vipps og noen for aksjehandel og 
andre investeringer.

9
Hvor mange digitale 
abonnementstjenes-
ter har du?

– Et titall.

10
Hva er Norges mest 
spennende teknologi-
selskap?

– Det er spennende å se om 
Vipps greier seg i kampen mot 
de globale kjempene. 

– Ellers gror det opp selskaper 
som benytter AI og IoT, og etter 
hvert 5G på nye områder, innen 
fisk, helse og andre områder. Der 
har vi selskaper som Spacema-
ker, Attensi, Airthings, boost.ai 
og Sealab, for å nevne noen. Men 
jeg venter fortsatt på en ny aktør 
her, med wow-faktor.

Mindre frustrasjon 
blant 55.000 ansatte
Norges nest største arbeidsgiver jobber med et felles tids- og timeregistreringssystem. – Vi sparer 
mye tid og frustrasjon på å få til dette bra, sier IT-direktør Marit Forseth i Oslo kommune.

Navn: Marit Forseth.
Alder: 56.
Utdanning: Hovedfag i informatikk.
Smarttelefon: iPhone X.
Favorittgadget: Vinopptrekker.
Favorittapp: TripAdvisor.
Favorittnettsted: AgathaChristie.com.
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KONSOLIDERER: 
Oslo kommune og 
IT-direktør Marit 
Forseth skal 
konsolidere fra åtte 
systemer til ett fel-
les brukervennlig, 
funksjonelt system, 
integrert med 
kommunens HR- og 
økonomisystem. 
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