
Utvikling gjennom samarbeid – tiden er moden

NOKIOS 2008
16. oktober 2008
Direktør Hans Christian Holte



Det er turbulente 
tider…

- ”When the winds of 
change are blowing, some 
are building shelters. 
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- Others are building 
windmills…”

Populært utsagn:

Det er ikke alltid ”bare 
å bygge vindmøller” 
=> ”fornying” er en 
krevende øvelse 



Hvordan er det å være leder i staten?



Målbildet  for offentlig sektor

• Brukerorientert 

• Tjenesteorientert

• Helhetlig

Bilder fra Shutterstock 2007
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Kompleksitet

N
yt

te
Målbildet  - tjenester på nett
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Målbildet  - arkitektur
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Tusen virksomheter – like utfordringer, samme reise



På pakketur med DIFI 
Statsråd Heidi Grande Røys:

Verdas beste 
forvaltning! 

Forvaltningsutvikling

Ledelse og medarbeiderskap

Opplæring og formidling

Offentlige anskaffelser 

Kommunikasjon

IKT styring og samordning 

IKT utvikling og forvaltning 

DIFI

DIFIs visjon: 

Utvikling gjennom 
samarbeid

DIFI: 
– Fremskaffer kunnskap
– Gir råd
– Bidrar til fellesløsninger 
– Leverer tjenester 



Anskaffelser – dagsaktuelt tema

• Regeletterlevelse
• Effektivitet
• God bruk av IKT
• Miljø og 

samfunnsansvar
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Grønne anskaffelser – heia IKT-bransjen



Statsbudsjettet 2009 

• DIFIs budsjett opp 123 %
• 80 millioner til arbeidet 

med felles pålogging for 
alle offentlige tjenester 
(eID), samt videreutvikling 
av samtrafikknav for eID.

• Ca 20 millioner ekstra til 
annen IKT-satsning 



IKT-området - hva er forventningene? 
Et knippe eksempler

Helsedirektoratet har behov 
for en sikker og effektiv 
innloggingsløsning for 
pasienter som ønsker 
tilgang til MineResepter:

Bergen og Bærum kommune ønsker å 
samarbeide om utviklingen av 
elektroniske tjenester, basert på felles 
arkitektur. 

Ambisjoner om 
fullelektroniske 
søknadsprosesser



DIFIs arbeid på IKT -området
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• Sikker eForvaltning
• Standardisering og 

arkitektur
• Drift/videreutvikling - 

MinSide og Norge.no
• Styring og samordning 
• Internasjonalt arbeid



Sikker eForvaltning – hva er utfordringen?



MinID

Samtrafikknav

G
ode sektorløsninger er basis 

Nasjonalt ID-kort

Sikker eForvaltning – hva skal vi få til? 
– enhetlig pålogging til eksisterende og nye elektroniske tjenester

BuyPass

BankID

Påloggingen kan skje i et ensartet 
brukergrensesnitt, – uavhengig av hvilken 

tjeneste hun skal bruke,  
som gjør at brukerne kjenner seg igjen fra 

gang til gang
FIN
SKD

Selvan- 
givelse

HOD
Helsedir

eResept

JD
Kartverk

Ting- 
lysing

KD
Låne-
kassen

Studielån

NHD
Brreg

Altinn

……….

http://www.sornett.no/image.php?curl=L2ZpbGVkYi9tb2R1bGVzL2FydGljbGVzL2ltZ18zNzczLmpwZw%3D%3D&x=460&y=460
http://images.google.no/imgres?imgurl=https://ya.no/portal/multimedia.ap%3Fid%3D121&imgrefurl=https://ya.no/portal/content.ap%3FthisId%3D56%26language%3D0&h=63&w=120&sz=4&hl=no&start=3&usg=__kKDZKOw6MpUVXX7nniK2xbQRUfc=&tbnid=NCHPBhKB_QQVoM:&tbnh=46&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DBankID%26gbv%3D2%26hl%3Dno
http://images.google.no/imgres?imgurl=https://www.altinn.no/upload/Smartkort/AltinnBuypasskort.gif&imgrefurl=https://www.altinn.no/no/Toppmeny/Kontakt-og-hjelp/Lar-a-bruke-Altinn/Sikker-og-enkel-innlogging-og-signering-med-Smartkort-/&h=151&w=240&sz=17&hl=no&start=1&usg=__q7hgcYPilUI5IAknUzLiGcb1QfQ=&tbnid=JVxbOveIJC2swM:&tbnh=69&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DBuypass%26gbv%3D2%26hl%3Dno
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://gfx.dagbladet.no/dinside/2002/11/25/mobiltippnetcom.jpg&imgrefurl=http://www.dagbladet.no/dinside/2002/11/25/354710.html&h=415&w=280&sz=18&hl=no&start=15&usg=__Z_EFhmCNvpxKq9kTlz3i0ah0pmc=&tbnid=xHWn7md0YcZkKM:&tbnh=125&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Delektronisk%2Bid%26gbv%3D2%26hl%3Dno
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://info.norsik.no/newsread/ReadImage.asp%3FWCI%3DGetByID%26IMAGEID%3D1%26DOCID%3D10376&imgrefurl=http://info.norsik.no/newsread/news.asp%3FWCE%3Dnor_default2%26D%3D6%26N%3D5014%26L%3D1&h=251&w=370&sz=94&hl=no&start=85&usg=__p4UTd2j0zdeLUue1-RjKVtmt8PU=&tbnid=xHlhV91JlnLvFM:&tbnh=83&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Delektronisk%2Bid%26start%3D72%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dno%26sa%3DN


Løpende drift og forvaltning av dagens eID nivå 3 og samtrafikknav

2008 2009

Delprosjekt 1 
MinID 

Delprosjekt 2 
Videreutvikling 
samtrafikknavet

Delprosjekt 3

Nasjonal ID-kort

2011/12?

Delprosjekt 4

Skalere drift og utvikling 
til å sikre profesjonell drift av eksisterende 
og videreutviklede tjenester

(uavhengig av portaler og støtte til eID’er i markedet) 

Prosjekt Sikker eForvaltning 2008 – 2011/12

http://www.tomrerteam.no/filestore/Bilde007.jpg
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://gfx.dagbladet.no/dinside/2002/11/25/mobiltippnetcom.jpg&imgrefurl=http://www.dagbladet.no/dinside/2002/11/25/354710.html&h=415&w=280&sz=18&hl=no&start=15&usg=__Z_EFhmCNvpxKq9kTlz3i0ah0pmc=&tbnid=xHWn7md0YcZkKM:&tbnh=125&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Delektronisk%2Bid%26gbv%3D2%26hl%3Dno
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://info.norsik.no/newsread/ReadImage.asp%3FWCI%3DGetByID%26IMAGEID%3D1%26DOCID%3D10376&imgrefurl=http://info.norsik.no/newsread/news.asp%3FWCE%3Dnor_default2%26D%3D6%26N%3D5014%26L%3D1&h=251&w=370&sz=94&hl=no&start=85&usg=__p4UTd2j0zdeLUue1-RjKVtmt8PU=&tbnid=xHlhV91JlnLvFM:&tbnh=83&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Delektronisk%2Bid%26start%3D72%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dno%26sa%3DN


Arbeidet med felles offentlig eID
• eID på nivå 3 (MinID)

– DIFI i  samarbeid med Skatteetaten og de største tjenesteeierne
– Vurderer å skille pinkode-utsendelse fra utsendelse sammen med 

skattekortet
– Felles krav til grensesnitt og påloggingsbilde
– Mål om at tjenesteeiere går bort fra egne, lokale pinkode-løsninger, 

og tar i bruk MinID

• eID på nivå 4 (Nasjonalt ID-kort)
– Justis- og politidepartementet er hovedansvarlig
– DIFI bistår i arbeidet med spesifisering av eID på kortet



Delprosjekter i samtrafikknav-etableringen



Arbeidet med samtrafikknavet versjon 2.0

• Bygger på videreutvikling av samtrafikknav 1.0. 
– Etablering henger sammen med dagens forvaltning av 

samtrafikknav 1.0 og Minid

• Vil tilby autentisering på
– nivå 3 (MinID)
– nivå 4 (gjennom kvalifiserte eID-er som Buypass og BankID), samt 

nasjonalt ID-kort (når tilgjengelig).

• Anskaffes som en frittstående løsning eiet og forvaltet av staten
• Planlegging av ny funksjonalitet særlig knytt til uavviselighet 

(ulike typer signering) vil starte parallelt med utvikling av 
samtrafikknavet 2.0.
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Standardisering og arkitektur
• Mål

– Få ulike IT-systemer til både å passe og fungere godt sammen
– Legge til rette for gjenbruk og fellesløsninger
– Redusere omfanget av unødig dobbeltarbeid og dermed redusere 

kostnader 
• Tiltak i 2008 

– Overtatt sekretariatsfunksjonen for standardiseringsrådet fra 1. 
august

– Følger opp arbeidet med arkitekturrapport (FAOS-rapporten) og 
Sefland-rapporten

• DIFI vil kunne få ansvar og myndighet til å gi arkitekturprinsippene 
legitimitet, samt vedlikeholde prinsippene. 

• DIFI vil kunne få rollen som koordinerende organ, med ansvar for å 
identifisere ønskede fellesressurser i samarbeid med virksomhetene.  

– Sender oppdaterte versjoner av SSA-avtalene på høring i løpet av 
høsten. Nye versjoner er planlagt klare ved utgangen av 2008.  
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Hvordan vil denne karen bruke nettet?
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Hvordan vil og kan denne damen bruke nettet?



Tjenester og
innhold

ProfileringTilgjenge-
lighet og 
bruker-
vennlighet

Teknologi Portal-
forvaltning

Samhandling

Innbyggeren sine behov og forventninger

Innbyggeren sitt perspektiv

Tilgjengelighet og 
utforming

Personvern, 
innsyn og tillit

Valgfrihet og 
skreddersøm

Innlogging
Sammenstilt og 
personalisert 
informasjon

Tjenesteeieren sine behov og forventninger 

Forvaltningen sitt perspektiv

Enkel
tilknytning

Felles 
funksjonalitet

En ekstra
inngang SamordningFleksibilitet

Strategi – videreutvikling av Minside og Norge.no



Styring og samordning
• Mål

– Mer effektiv total ressursbruk
– Bedre prosjektgjennomføring
– Helhetlige, samordnede løsninger
– Understøtte samhandlingsløsninger
– Understøtte fellesløsninger

• Tiltak
– Oppfølging av rapporten Bedre samordning og styring av 

store og/eller strategisk viktige IKT-prosjekter i staten
– Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk 

informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor 
(Dokument 3-12 (2007-2008))

– Møter på ledernivå med viktige etater
– Program for elektronisk samhandling



Styring og samordning av større IKT-satninger
• Har vi systemet som skal til?
• Sentral oppgave for DIFI de neste årene:

– Finne gode styringssystem for utvikling, forvaltning og drift av 
tverrgående arbeidsprosesser og løsninger i forvaltningen 
(organisering, finansiering, prosjektstyring). 



Program for elektronisk samhandling
• Primær målgruppe

– Kommuner og regional stat
• Virkemidler

– Arenaer for samarbeid og deling
• Et nettsted for deling
• Konferanser og seminarer
• Støtte til initiativ med videreføringsverdi

– Kompetanseutvikling
• Verktøy og veiledere
• Erfaringsoverføring fra Høykom

– Informasjonsvirksomhet 
• Vil du høre mer om dette arbeidet?

– Delta på sesjon 1 A1 - innledning v/ Jens Nørve (DIFI) og Marianne 
Andreassen (SSØ)



Erfaringsutveksling for gode prosjekter

Utvikling/
anskaffelser Implementering Drift

Planlegging,
beslutning og
finansiering

- Finansdepartementets kvalitetssikringsregime (KS 1 og KS 2)
- Rapporten ”Bedre samordning og styring av store og/eller 

strategisk viktige IKT-prosjekter i staten”
- Sjekklister
- De viktigste konsulenthusene og revisjonsfirmaenes 

prosjektstyringsmetoder
- Andre relevante organisasjoners praksis
- Sektorens behov og erfaringer



Internasjonalt arbeid
• Mål

– Påvirke og dra nytte av fra andre lands IKT-arbeid

• Tiltak
– sTESTA (secured Trans-European Services for Telematics between 

Administrations)
• Ny kravspesifikasjon
• Få på plass nødvendige roller

– CIP (The Competitiveness and Innovation Framework Programme)
• Nasjonalt kontaktpunkt

– IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services 
to public Administrations, Business and Citizens)



Hva er prosjektet?

SIKKER

SAMMENHENGENDE

SPREDT

SELVFORKLARENDE

Sten Stensen

Jan Egil Storholt

Amund
Sjøbrend

Kay Arne
Stenshjemmet

De fire S’er
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