
1

SemicolonSemicolon prosjektetprosjektet
SettSett frafra SSBSSB

NOKIOS, Trondheim 15-17. oktober 2008

Rune Gløersen
IT direktør
Statistisk sentralbyrå



2

Semicolon målbilde
• Prosjektets hovedmål:

– Utvikle og utprøve IKT-baserte metoder, verktøy og metrikker for
hurtigere og billigere å oppnå semantisk og organisatorisk
interoperabilitet innen og med offentlig sektor.

• Prosjektets delmål:
– identifisere hindringer for interoperabilitet og strategier/løsninger

for å overkomme disse
– utvikle metoder og verktøy for å etablere effektiv interoperabilitet

samt metrikker for å kunne måle effektene (inkludert bruk av
ontologier),

– anvende metoder og verktøy for å utvikle ontologier og modeller til
bruk i konkrete eksempelprosjekter i etatene, og måle effekter ved
hjelp av metrikken,

– spre resultater og erfaringer til offentlig sektor, IKT-industri og
akademia, og

– lage en arena med toneangivende etater, kompetente bedrifter og
forskningsmiljøer, som en pådriver for semantisk og
organisatorisk interoperabilitet i offentlig sektor.
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Semicolon budsjett

NOK 17,65 mill fra Norges Forskningsråd

NOK 14,35 mill økonomisk bidrag fra etatene

NOK 18,40 mill ressursbidrag fra etatene

TOTALBUDSJETT: 50,4 mill
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Caser

• SSB:
– Bedre infrastruktur relatert til mikrodata for forskere

• Skattedirektoratet:
– eDialog, samordnet elektronisk tjeneste i et grensesnitt ut mot bruker, hvor

flere aktører i offentlig sektor fremstår som en samlet tjeneste
 Navnedialogen
 Modell for å beregne samfunnsøkonomiske effekter

– Definisjon av metadatamodell for Skatteetaten

• Helsedirektoratet:
– Fødselsdialogen, kombinert med eDialog for SKD

• Brønnøysundregistrene:
– Metatdatamodell
– Ikke modne nok, og meget krevende:

 Samordning av økonomiske data basert på XBRL
(Årsregnskapsregisteret - BRREG, SKD, SSB)
 Samordning av lønns- og personalrapportering (SKD, NAV, SSB,

BRREG)

• KS samt Asker og Bærum kommuner:
– Resultat-XML for barnehagesøknader, SOA i Bærum kommune
– Andre kommunale caser fastlegges i løpet av sommeren/høsten 2008
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Temainndeling for interoperabilitet

Teknisk Semantisk

Organisatorisk

Altinn

MinSide

Semicolon

SERES

Mål
Verdier

Jus
Prosesser

Begrepsforståelse
Kompetanse
Holdninger

Metoder

Verktøy

Politiske vedtak

Styringsmodeller

Blå: Ulike tema innen interoperabilitet

Rød :Fellesystemer i norsk offentlig sektor
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STAGE MODEL FOR E-GOVERNMENT
INTEROPERABILITY

Sharing Knowledge

Joining Value
Creation

Aligning Strategies

Level
1

Level
2

Level
3

Level
4

Integration and efficiency in work
processes from interoperability is
important

Synergies among
interoperating
organizations is important

Effectiveness and learning in inter-
organizational relationships from
interoperability

Added value from
interoperability is
important

Aligning Work
Processes

Semantic
interoperability

Organizational
interoperability

Kilde: BI


