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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



Hva gjør Difi nå?
Realiserer nasjonal infrastruktur for eID
Standardisering
Arkitekturprinsipper
Selvdeklarering og budsjettprosedyre
Prosjektveiviser
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Konkretisering og operasjonalisering av 
arkitekturprinsippene
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MinID

ID-porten

G
ode sektorløsninger er basis 

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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Og hva burde vi gjøre fremover 
– i lys av de innspill vi har fått her i dag

SKD: 
eDialog

BR:
Forvaltning

Abelia:

SKD:
SLK:
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Og hva planlegger vi å gjøre?

Fortsette med å utvikle gjennom samarbeid
Program for felleskomponenter:

Hvilke finnes
Hvilke nye trenger vi
Hvordan skal de realiseres og hvem skal eie de?
Krav til forvaltningsregime…..
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Sammenheng mellom oppgaver i ITS

Arkitekturprinsipper

Mål og beslutninger Tiltak

het
et

ÅpenhetÅpenhet        
nTilgjengelig 
hetTjeneste- 

orientering

Budsjett 
prosedyre

Etablering av Difi

Prosjektveiviseren

Felleskomponent 
program

Samordnet, trygge, brukerrettete 
og effektive offentlig IKT løsninger

eID- 
infrastruktur

Selvdeklarering

Standardisering 
Universell utforming

Informasjonssikkerhet

IDABC og CIP

Mer samordning og bedre 
prosjektstyring



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
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• 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.
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