
 

 
F5 IT Stavanger AS  

Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes 
Tlf 03548 www.f5it.no  

Innspillsmøte 31.5.2016  Stavanger 
Bærekraftige byer og sterke distrikter. 
 
Av Trond Furenes, daglig leder F5 IT  
 
Jeg leder et ungt IT-selskap som har opplevd sterk vekst de siste årene – fra èn ansatt i 
2011 til ca 60 ansatte nå i 2016. I 2013 var 90% av omsetningen rettet mot olje og gass, i 
dag er dette ca 20%.  
 
Vi gjorde noen valg i 2013 hvor vi bestemte å skaffe oss flere bein å stå på. Privat sektor 
var èn, offentlig sektor en annen.  Vi vant en innovativ anskaffelse hos Stavanger 
kommune i 2014 om leveranse av en portal for drift av offentlige bygg.  
 
Vi gjorde noe vi aldri hadde gjort før. I teorien. I praksis hadde vi lang erfaring med 
sensorer på havbunnen, men ikke med sensorer i bygg. Og vi hadde meget god 
kompetanse på integrasjoner mellom systemer.  
 
Stavanger kommune tok en risiko ved å velge oss. Vi kunne ikke vise til tre tilsvarende 
leveranser. Vi hadde ingen historikk med salg til offentlig sektor.  
 
Stavanger kommune sparte 38,5 million på selve innkjøpet. KS og NHO har i ettertid 
beregnet en ytterligere gevinst på 10-20 millioner i redusert energi og effektiv drift av 
bygg som en følge av prosjektet. 
  
Sammen med Innovasjon Norge utarbeidet vi – med bakgrunn i Stavanger kommunes 
løsning – produktet SmartAutomasjon.no.  Vi tenkte at en besparelse som dette vil jo alle 
kommunene ta med seg i disse tider.  
 
Et av temaene i diskusjonsnotatet er: Hvordan kan offentlig sektor bidra til at omstillingen 
resulterer i fornyet vekst? 
 
Jeg mener det offentlige kan – ikke bare bidra – men faktisk være en driver for vekst og 
innovasjon. Men de må ha innkjøpsløsninger som støtter dette. Alle kan ikke ha levert alt 
tidligere – da skjer det ikke mye nytt.   Vi i F5 IT opplevde at 40 kommuner ønsket 
SmartAutomasjon, men nå, neste et år etter introduksjonen, så har vi fremdeles ikke 
kommet stort lengre enn til diskusjoner – og da gjerne rundt hvordan kommunene kan 
kjøpe dette inn.   
 
Vi opplever at det offentlige er livredde for å gjøre feil. Og når alt kommer til alt – det er 
tryggest å gjøre slik vi alltid har gjort.  Tenk mulighetene som ligger i digitalisering for 
byer og bygder. Tenk bare på forandringen fra bankfilial og sjekkhefte til Vipps. Tenk 
forandringen fra kø i bagasjeskranken til KLM til køfri bagasjeskanning – som du gjør 
selv - hos Norwegian. Oppleves dette som dårligere service?  
 
Digitaliseringen av byer og samfunn – ofte omtalt som SmartCity initiativ -  kommer til å gi 
kommunene mer ressurser til skole, mer ressurser til eldreomsorg og mer ressurser til 
drift av kommunen – dersom de tør å gjøre feil og tør å gjøre endringer. Ikke bare ønske 
endringer.  
Oppsummert: næringslivet trenger mer fleksible innkjøpsordninger fra offentlig sektor.  
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