
Den intelligente velferdsstaten

Den intelligente velferdsstaten bruker data og avanserte 
analyseverktøy til å utvikle nye metoder som kan gi 
svar på nye spørsmål. SAS advanced analytics sikrer et 
tett samspill mellom alle ressurser i samfunnet, slik at 
forutsetningene for velferd og vekst opprettholdes. 



” SAS Institute utvikler 
sterke løsninger som øker 

effektiviteten i de offentlige tjenester ” SAS Institute støtter 
velinformerte beslutninger 

i alle kategorier i den offentlige 
forvaltning 

Digitalisering av den offentlig sektor

Digitalisering øker effektiviteten både i administrasjonen, 
på spesielle fagområder og offentlige tjenester. 
Intelligent bruk av data danner grunnlag for fornyelse 
i den offentlig sektor og sikrer kostnadseffektive 
beslutninger på et veldokumentert grunnlag. I tillegg til 
forbedret effektivitet, service og offentlige tjenester, vil 
digitaliseringen også gjøre det mulig å utvikle politikk 
raskere gjennom en analytisk adgang til flere data, fra 
flere kanaler og nesten i sanntid.

Innovasjon og en styrking av den offentlig 
sektor

Kvaliteten i den offentlig sektor kan forbedres med 
utvikling og bruk av avanserte analytiske verktøy 
og metoder som er forankret i en politisk kontekst. 
Vellykkede innovative løsninger skal kunne gjenbrukes 
raskt og effektivt i flere organisasjoner og sektorer. Ved 
å krysse sektorgrenser oppstår et spesielt potensial for 
innovasjon.



” SAS Institute hjelper deg 
med å treffe raske og 

veldokumenterte beslutninger med 
utgangspunkt i korrekte data ” SAS Institute utvikler 

innovative analyseverktøy  
i en verden som er stadig mer  
knyttet sammen

Effektivitet i den offentlig sektor

Det er helt avgjørende at den offentlig sektor finner 
nye måter å forbedre effektiviteten. Nøkkelen til høyere 
effektivitet, færre feil og mindre ressursbruk, finnes i de 
store datamengdene som er tilgjengelige i dag. Det 
er samtidig grunnlaget for å kunne skape målrettede 
innsatser på riktige steder, akkurat som analyser kan 
vise hvilke tiltak som virker og hvilke som må forandres. 
Nye datadrevne tjenester kan prioriteres i forhold til den 
tilfredshet de skaper hos innbyggerne. 

Risikobasert overvåking og kontroll i den 
offentlige sektor

Risikostyring, differensiering og digitalisering av 
kontrollinnsats med data som grunnlag for identifikasjon, 
prioritering og oppfølging, vil sikre at kontrollressursene 
brukes der hvor det er mest behov for dem. 



Den intelligente velferdsstaten

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, 
business intelligence and data management software and 

services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make 
better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving 
customers around the world THE POWER TO KNOW®.
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