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KS-program: 

• Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 

• Skal i første omgang gå ut 2015  

• Skal i siste fase evalueres og komme 

fram til egnet organisasjons- og 

finansieringsform fra 2016 

• Eies av KS og styres av Programstyret 

bestående av kommuner, 

fylkeskommuner og KS 

Program for IKT-samordning i kommunesektoren  

Fire effektmål: 

 Samordning i kommunesektoren –           
utvikle standarder og felles kommunal IKT-arkitektur 

 Samordning stat/kommune –                  
initiere og delta i nasjonale utviklingsprosesser 

 Økt kommunal IKT-kompetanse –          
etablere plattform for kompetanseheving 

 Utredet framtidens utviklings- og 

forvaltningsenhet –                                               
forberede et vedtak om dette 



Tenke digitalt – utvikle nasjonalt – gjennomføre lokalt 



KommIT 4 

Helhetlig tilnærming til tjenesteutvikling 

Behov 

Løsninger 

Mål Utgangspunktet er: 
 
1) Hvilke behov har innbygger 

og næringsliv for digitale 
tjenester? 

2) Hvilke funksjonelle behov må 
dekkes for å tilfredsstille pkt 
1? 

3) Hvilke felleskomponenter må 
være tilgjengelig for å 
tilfredsstille pkt 2? Dette 
inkluderer også samspillet 
mellom felleskomponenter 
og fagsystemer. 

 
Sitat fra rapport Veikart nasjonale felleskomponenter av 14.2.2014: 
 
«Utvikling og forvaltning av felleskomponentene gjøres utfra en helhetlig tverrsektoriell 
tilnærming og er basert på behovene til innbyggere og næringsliv, samt forvaltningens behov 
for effektivisering.»  
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Behov og helhetlige løsninger 
 
 

Nå-situasjon 

Effektivt for  
-  innbyggere og næringsliv 
-  forvaltningen 

Arkitektur (infrastruktur, 
felleskomponenter, registre, standarder 
og prinsipper) 
Forvaltning (styring, prinsipper og 
forretningsmodeller) 

Fulldigitale løsninger 

Tilgjengelighet 

Innsyn 

Personvern 

Proaktiv info 

Åpne data 

Preutfylt info 
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Brukerbehov og funksjonelle behov 
 

Nå-situasjon 

Effektivt for  
-  innbyggere og næringsliv 
-  forvaltningen 

Fulldigitale løsninger 

Tilgjengelighet 

Innsyn 

Personvern 

Proaktive tjenester 

Åpne data 

Samhandlingsprosess på tvers av 
offentlige virksomheter (stat og 
kommune) 

Informasjonsflyt (grensesnitt) mellom fagsystemer 
og felleskomponenter/registre 

Helhetlig oversikt 

Tjenester tilgjengelig for alle inkl universell 
utforming og ulike brukermedier 

Kontaktinformasjon innbygger og næringsliv 

eID (autentisering, autorisering og 
signering), sikkerhet, logging, roller mv 

Forenkling 

Gjenbruk av informasjon 

Elektronisk arkiv (Noark5-kjerne) og 
sikker dokumenthåndtering 

Gjenbruk av info 


