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VISJON
Lånekassen skal bli oppfattet som Norges mest moderne 
offentlige virksomhet.

MÅL
I 2020 har vi enklere, raskere og kundetilpasset digital 
dialog med kundene.

STRATEGI
Vi skal effektivisere driften for å finansiere utvikling.

Lånekassen har en tradisjon for å være i front



Lånekassen har en tradisjon for å være i front

Innbyggerundersøkelsen 2017: Inntrykk av kommunale, fylkeskommunale og 
statlige tjenester:
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Kilde: Innbyggerundersøkelsen, Difi, 2017
Kategori: generell Myndighetsutøvelse



Hvorfor skal en statlig 
monopolvirksomhet være i front?

… og hvordan vet vi at det er 
effektiviserende?



En kontekst i kraftig endring der suksess avhenger 
av endringsdyktighet

Teknologiske 
muligheter

Økt fleksibilitet

Kundebehov

Politiske rammer 
og føringer



40%
sier at skyteknologi er en 
prioritert investering

Kilde:
Gartner: Developing and Advancing Hybrid and Public Cloud Strategies



42%
har et kompetansegap 
innen skyteknologi

Kilde:
Gartner: Developing and Advancing Hybrid and Public Cloud Strategies



Alltid ekstern drift av 
kjerneløsninger

2008-2015 
Modernisering av 
kjerneløsninger

2012
Privat sky for 

kjerneløsninger

2014
Administrative løsninger 

fortløpende satt ut i skyen

2015
Ny sourcingstrategi.

Sky-først som delstrategi

SKY 
FØRST

2016-17
Ny samhandlingsplattform

2017
Utprøving av kunstig 

intelligens



Kunstig intelligens er en av tre 
hoveddrivere for at offentlige 
tjenester vil bli ytterligere 
datadrevne og selvbetjente.

Kilde: Teknologirådet, 2016



Mai 2017: 1 av 10 virksomheter i offentlig sektor har 
tatt i bruk eller jobber med å ta i bruk kunstig intelligens

19%
11%

70%

Jobber med /
har tatt i bruk

Har ingen planer Planlegger 
neste 1-2 år

Kilde: Undersøkelse blant offentlige virksomheter, Lånekassen, mai 2017



«Eksperimentering er den nye 
utredningen – lær fort, forkast og feil 
fort»

FREDRIK WINTHER
PHD / ADM. DIR., OSLO BUSINESS REGION 



CASE 1: 
«Runa» - Lånekassens første 
virtuelle assistent



Lav risiko og åpenbare 
effektiviseringsmuligheter

En maskin – ikke et menneske
Har mye å lære – må mates
Risiko for «glorifiserte søkemotorer»

Behov for trening og 
integrasjon back-end 

En maskin – ikke et menneske
Har mye å lære – må mates
Risiko for «glorifiserte søkemotorer»



«Det mest effektivt gjennomførte 
prosjektet - uansett sektor!»

HENRY VAAGE IVERSEN
CO-FOUNDER, BOOST AI



CASE 2: 
Maskinlæring for effektivisering 
av kontroller



INNSATS
50% uttrekk

RESULTAT
8,4 av 10 svindlere identifisert



Et konseptarbeid med rom for læring og 
praktisk utprøving

KONSEPT PLAN / GJENNOMFØRINGIDÉ





Utforsking gir økt kunnskap
Utprøving gir praktisk erfaring
Involvering gir ideer til nye tiltak



”Alla vill till himmelen men få vill 
ju dö. Man vill kamma in vinningen, 
men sår inga frön”

TIMBUKTU
SVENSK HIPHOP-ARTIST



«Vi skal kontinuerlig søke å utnytte 
områder (...) som har potensiale for 
standardisering og verdiskapning 
gjennom skytjenester.»

FRA LÅNEKASSENS 
SOURCINGSTRATEGI

”
”



Fra intranett og filservere til ny samhandlings-
plattform i skyen

Office 365 fra Microsoft for deling av informasjon og 
dokumenter utenfor sikker sone.

Connect kontaktsenterløsning fra Intelecom.

Bedriftstelefoniløsning fra Phonero med Skype for 
business som brukergrensesnitt.
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Kilde: Cloud Adoption Framework, Gartner





Alltid ekstern drift av 
kjerneløsninger

2008-2015 
Modernisering av 
kjerneløsninger

2012
Privat sky for 

kjerneløsninger

2014
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Kjerneløsninger 

i offentlig sky
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