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Bakgrunn

• Stortingsmeldingen Digital agenda 
for Norge gjelder fortsatt.

• Jeløya-plattformen: Regjeringen vil 
utvikle en strategi for digitalisering i 
offentlig sektor, for å forsterke 
innsats, samarbeid og samordning.



Hva ønsker man å oppnå?

• Operasjonalisere prinsippene i Digital agenda: 
• Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet.
• Du trenger ikke søke om noe du har rett til.
• Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den 

digitalt.
• Du får svar digitalt.
• Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn.
• Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har 

sett denne informasjonen.

• Å flytte noen «stolper»
• Strategien skal være kort og konkret, fokus på hvor vi vil 

og hva som må til.



Hvordan blir sammenhengen?

St. meld. 27 Digital agenda for 
Norge

Regjeringens digitaliseringsstrategi 
for offentlig sektor

Difis tverrgående 
digitaliseringsstrategi

Sektorstrategier Sektorstrategier



OECD gir Norge ros for sin mangeårige 
innsats på digitaliseringsområdet
• Et av de landene som har kommet 

lengst i digitaliseringsprosessen

• Norge gjør mye bra, men det er også 
flere områder hvor vi kan jobbe bedre
• Tydeliggjøring av organisering, roller og 

ansvar
• Samordning på tvers av sektorer
• Systematisk brukerinvolvering
• Datadrevet offentlig forvaltning
• Utvikling av egen digitaliseringsstrategi 

for offentlig sektor



Riksrevisjonens undersøkelse av 
digitaliseringen i statlige virksomheter

• Gevinster ved digitalisering blir i flere 
tilfeller ikke realisert

• Statlige virksomheter gjenbruker 
informasjon bare delvis

• Det er svakheter ved anskaffelser og 
utvikling av ikt-løsninger

• De digitale fellesløsningene utnyttes ikke 
godt nok

• Det er behov for sterkere sentral styring av 
digitaliseringen i offentlig sektor



Involvering og forankring
• Leverandørbransjen under 

Digitaliseringskonferansen

• Abelia og IKT-Norge

• Skate 

• Avholdt møte og workshop med KS

• Workshops i Tromsø, Bergen, Trondheim og 
Oslo:
• mer styring/tvang overfor kommunene
• en mer helhetlig offentlig sektor
• felles arkitektur…..med mer



Videre arbeid
• IKT-Norge og Abelia arrangerer dialogmøter med 

leverandørbransjen.

• Forankring i andre departementer
• Embetsgruppen for IKT 

• Politisk forankring: 
• Statssekretærutvalg for IKT og innovasjon og Regjeringens 

digitaliseringsutvalg

• Regjeringsbehandling



Overordnede IKT- Arkitekturprinsipper

• Tjenesteorientering

• Interoperabilitet

• Tilgjengelighet

• Sikkerhet

• Åpenhet

• Fleksibilitet

• Skalerbarhet

Kilde: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/overordnede-it-arkitekturprinsipper



Digital agenda: Strategiske prinsipper for 
nasjonale felleskomponenter: 
• forenkler og effektiviserer
• skal kunne brukes av hele 

offentlig sektor
• skal dekke likeartede behov
• har kompatibel IKT-arkitektur 
• samspiller med europeisk 

infrastruktur
• tilrettelegger for deling av 

informasjon

• har forvaltningsmodeller som 
tilpasses utviklingstrekk og 
brukerbehov

• forutsigbar forvaltning av 
felleskomponentforvalternes 
nasjonale ansvar

• forutsigbare 
finansieringsmodeller som 
bidrar til digitalisering

• har samordnet utvikling
• har koordinert styring

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/sec2#KAP11



Diskusjonstema til gruppene

• Hvordan kan et målbilde for vår felles infrastruktur 
se ut?

• Hvordan jobbe med nasjonal arkitektur? 

• Finansiering - kanskje særlig av 
felleskomponentene?

• Hva bør vi bygge videre på?

• Hvordan øke etterlevelse av arkitekturprinsippene 
m.m?
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