
Hvilke behov ser forvaltningen for samarbeid med 

IKT-bransjen og forskningsmiljøene? 

Ved avdelingsdirektør Tone Bringedal 

(tbr@difi.no)

Workshop i regi av Ressursnettverket for eForvaltning
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IKT-politikken
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Regjeringen har besluttet

• Felles prinsipper for IT-utviklingen i statlig 
sektor (st.meld 19 (2008-2009)

• Program for felles IKT-infrastruktur i staten

• Program for eID i offentlig sektor

• Koordinering i budsjettprosessen

• Veiledningsopplegg for store/strategiske 
IT-prosjekter i staten
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Obligatoriske fellesprinsipper for IT-utviklingen i 
statlig sektor

1. Tjenesteorientering: 
IKT-systemer skal bygges opp som 
en samling avgrensede delsystemer 
hvor det skal tilrettelegges for mest 
mulig gjenbruk av de delsystemer 
som blir etablert.

2. Interoperabilitet: IKT-

systemer må kunne utveksle og 
dele data/informasjon med andre 
system gjennom standardiserte 
grensesnitt.

3. Tilgjengelighet: 
Elektroniske brukertjenester skal 
være universelt utformet og kunne 
benyttes av brukerne uten hensyn 
til tid, sted og kanal (pc, mobil, tv).

4. Trygghet: Informasjon og tjenester 

skal tilfredsstille krav til konfidensialitet, 
kvalitet og tilgjengelighet.

5. Åpenhet: Offentlige IKT-systemer 

skal være basert på åpne eller godkjente 
standarder. Systemer skal ikke stille 
spesielle krav til teknologi hos brukerne.

6. Fleksibilitet: IKT-systemer skal 

etableres og utvikles på en slik måte at 
de er forberedt for endringer i bruk, 
innhold, organisering, eierskap og 
infrastruktur.

7. Skalerbarhet: IKT-systemer skal 

være forberedt for endringer i 
utnyttelsesgrad, i form av antall brukere, 
datamengde og livslengden til tjenesten.
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Konkretisering og operasjonalisering av 

arkitekturprinsippene
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Sammenheng mellom oppgaver i ITS
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ID-porten
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Nasjonalt ID-kort

Program for eID 
– 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
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Krav spek PKI  

- beslutning                 

Utvikling EIM 

Driftsorganisasjon utvikling 
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Utvikling Samtrafikknavet v. 2.0

Oversiktsbildet 2009
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Vi trenger kunnskap

Tverrfaglig forskning – om IKT i en kontekst

Om status, utviklingstrekk, behov og effekt

Hvordan brukes IKT i offentlig sektor?

Hvordan endrer den offentlig sektor?

Hvordan påvirker det samhandlingen med 

innbyggerne?

Hva er sannhetsgehalten i”Definerte sannheter”

Utfordringer og muligheter ved fri programvare

Utfordringer og muligheter ved sosiale medier
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Vi trenger en sterk IKT-næring

Både rådgivere og utviklere

Kunnskapen om offentlig sektor er mangelfull

Optimistiske anslag

Vi trenger klare råd og anbefalinger

Vi trenger IT-løsninger som henger sammen

Erfaringsdatabasen

Vi er ikke tjent med at konsulentene hopper når 

de blir bedt om det
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Veiledningsopplegg

Veiledningsopplegget skal sikre 
etterlevelse av forvaltningsstandarder, 
arkitekturprinsipper og bruk av 
felleskomponenter i statlige IT-prosjekter.

Veiledningsopplegget skal innrettes for å 
sikre høyere kvalitet og bedre 
ressursutnyttelse i gjennomføring av alle 
faser av store og/eller strategisk viktige 
IT-prosjekter. 
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Program for IKT-infrastruktur i 
staten

Fornyings- og administrasjonsdepartementetSide 14

• Program for identifisering og utredning av mulige 
satsninger på felles IKT-infrastruktur i staten.

• Programmet skal;

 avdekke de tverrsektorielle infrastrukturbehov 
på IKT-området

 samle planer for, og prosjektene som utvikler, 
felles offentlig IKT-infrastruktur

 utarbeide beslutningsgrunnlag for nye 
fellesprosjekter.



Koordinering i budsjettprosessen
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I forbindelse med budsjettprosessen skal det 
foregå en sterkere samordning av IKT-prosjekter 
som fremmes for bl.a. å unngå unødvendige 
parallelle investeringer og sikre at regjeringens 
IKT-politiske målsetninger er tilstrekkelig ivaretatt 
i de budsjettforslag som fremmes.

Ifm. budsjettprosessen 2011 skal FAD motta IT-
satsingsforslag, og foreta en vurdering av disse.

Difi skal utarbeide en prosedyre for         vurdering 
av satsningsforslag på                    IKT-området, 
og dette prøves ut                          i forbindelse 
med 2011-budsjettet.


