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Digital agenda

To hovedmål i IKT-politikken:

En brukerrettet og effektiv                                                             

offentlig forvaltning

Verdiskapning og deltakelse                                                           

for alle





Skate
Styring og Koordinering Av Tjenester i E-forvaltning

Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt av 
toppledere på virksomhetsnivå. Skate skal behandle 
aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor.

Deltakere
 Forvaltere av de nasjonale felleskomponentene er faste medlemmer

 Utvalgte statlige tjenesteeiere

 Kommunesektoren er representert



«Veikartarbeidet»

Startet i 2013 da Skate drøftet sin egen rolle

Skates mandat er bredt, beslutte å konsentrere innsatsen om de 

nasjonale felleskomponentene i den digitale infrastrukturen

Skates arbeidsutvalg ble nedsatt for utarbeide veikartet

Formål:
Tydeliggjøre hvilken retning felleskomponentene bør utvikles

Gi grunnlag for et strategisk styrende ansvar og enhetlige prioriteringer

Vise tjenesteeierne hvilke løsninger som er tilgjengelige som byggeklosser på kort og 

lengre sikte



Skates kunnskapsgrunnlag



Strategien

Fastsatt av Skate i desember 2015

Omfatter en visjonsformulering                                                      

og 7 overordnede mål

Gir retning og rammer for videre arbeid

For hvert mål er det definert strategier,                             

strategiske prinsipper og                                                   

strategiske tiltak for å realisere målene

Strategiperiode 2016-2018



7 overordnete mål i Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger

Mål 1 Felleskomponentene og –løsningene gjør det enkelt for offentlige virksomheter å 
bygge brukervennlige tjenester, som bidrar til å effektivisere og forbedre 
virksomhetene og samfunnet totalt sett

Mål 2 Nasjonale felleskomponenter og – løsninger utvikles og forvaltes i samsvar med en 
enhetlig arkitektur

Mål 3 Nasjonale felleskomponenter og –løsninger ses i sammenheng med europeisk 
infrastruktur

Mål 4 Felleskomponentene og –løsningene legger til rett for å utløse de muligheter og 
besparelser som ligger i økt deling av informasjon mellom offentlige virksomheter

Mål 5 Alle offentlige virksomheter benytter felleskomponenter og –løsninger i 
tjenesteutviklingen

Mål 6 Det er etablert prosesser og retningslinjer som sikrer en helhetlig tverrsektoriell 
prioritering og styring av utviklingen av felleskomponenter og løsninger

Mål 7 Det er etablert finansieringsmodell(er) for felleskomponenter og –løsninger som 
stimulerer tjenesteutvikling og gir forutsigbarhet for tjenesteeiere og 
felleskomponentforvaltere



Handlingsplanen

Handlingsplanen omfatter:                        og gir oversikt over: 
Planlagte strategiske tiltak initiert i Skate

Andre relevante tiltak 

Utviklingsplaner hos

felleskomponentforvalterne

Tiltakskatalog:
Oppdatert og informativ tiltakskatalog 

på samhandlingsområdet som gir en 

samlet oversikt over relevante tiltak                                                                                        

- under utarbeidelse



Oppfølging

Felles prioritering og oppfølging av behov og tiltak 

Flere tiltak pågår, bl.a.:
Foranalyser for utdype behov og vurdere

løsningsalternativer                                                                                                         

Brukerreiser – tverrsektoriell tilnærming

Arkitekturrammeverk

Informasjonsforvaltning

Profesjonalisere Skates rutiner

Alle tiltak har én tiltakseier                                                                    

Skate

Tiltak X Tiltak Y Tiltak Z
Tiltak Æ, 

Ø..

AU






