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Plan for workshop 
• 12:30-14:00 Presentasjoner 
• 14:00-14:15  Pause 
• 14:15-15:45 Gruppearbeid (verdenskafe) 
• 15:45- 16:00 Pause - Oppsummering  
• 16:00-17:00  

– Presentasjon av hovedpunkter fra gruppearbeid 
– Veien videre 
– behov for samordning/standardisering for å få effekt av 

virksomhetsarkitektur -> DIFI 
– Innspill til introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur -> DIFI 

og NTNU 



Innledningspresentasjoner 
• Widar Aakre SI / Terje Fallmyr UiN: BitStream-

prosjektet og dets tilnærming til 
virksomhetsmodellering i Statens innkrevingssentral 

• Harald Wesenberg: Statoil: Erfaring med 
virksomhetsmodellering/prosessmodellering av 
Statoils kvalitetssystem gjennom 10 år. 

• Petter Hafskjold NAV: Erfaring med 
virksomhetsarkitektur i NAV  

• Bjørn Holstad Difi Nytten av arkitekturarbeid i Difi. Hva 
bør samordnes på tvers av virksomheter i offentlig 
sektor? 

• Innledning til gruppearbeid 
 
 



Gruppearbeid – verdenskafe  

• 5 bord, ulike tema.  
• En bordvert som står fast 
• Andre beveger seg mellom bordene. Indikerer 

hvert 20. minutt at det er tid for å skifte bord 
• Bordvert holder tråden, introdusere nye til det 

som har skjedd før 
• Ikke alle får diskutert alle tema 
 



Tema 
1. Hvordan henger arkitekturarbeidet sammen med prosjektarbeid, 

systemutvikling osv. i virksomhetene? Ulike metoder rammeverk 
og disipliner eller tett samarbeid? 

2. Hvordan forstår virksomheten virksomhetsarkitektur? Som IT-
arkitektur eller som noe mer? Hvordan få til forankring i ledelsen 
og hos de ulike interessentene? 

3. Er det viktig at ulike virksomheter bruker samme rammeverk, 
språk eller metode? Hvorfor er dette en fordel? Er det behov for 
sentral samordning / standardisering?  

4. Har felles arkitekturprinsipper hatt betydning for 
virksomhetsarkitekturarbeidet? Andre felles tiltak / føringer som 
har hatt betydning? Hvilke andre sentrale tiltak er savnet? 

5. Hvordan bør arkitekturarbeidet organiseres? I hvert enkelt 
prosjekt, som stabsfunksjon, som en del av IT ?    
 

 
 



1. Hvordan henger arkitekturarbeidet sammen 
med prosjektarbeid, systemutvikling osv. i 
virksomhetene? Ulike metoder rammeverk 
og disipliner eller tett samarbeid? 



1.   
2. Hvordan forstår virksomheten 

virksomhetsarkitektur? Som IT-arkitektur 
eller som noe mer? Hvordan få til forankring i 
ledelsen og hos de ulike interessentene? 

 



1.   
2.   
3. Er det viktig at ulike virksomheter bruker 

samme rammeverk, språk eller metode? 
Hvorfor er dette en fordel? Er det behov for 
sentral samordning / standardisering?   



1.   
2.   
3.   
4. Har felles arkitekturprinsipper hatt betydning 

for virksomhetsarkitekturarbeidet? Andre 
felles tiltak / føringer som har hatt 
betydning? Hvilke andre sentrale tiltak er 
savnet? 

 



1.   
2.   
3.   
4.   
5. Hvordan bør arkitekturarbeidet organiseres? 

I hvert enkelt prosjekt, som stabsfunksjon, 
som en del av IT ?   



Punkter fra oppsummering 
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