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Offentlig-privat sektorutvikling (OPS)

Regjeringsplattformen
– Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer
– Norge skal være et innovativt land, og vil styrke satsingen på næringsrettet 

forskning og innovasjon
– Regjeringen har et mål om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og 

vil arbeide for en enklere hverdag for folk og bedrifter
– Grønn næringsutvikling og bærekraft

OPS innebærer tilrettelegging for samfunnsøkonomisk lønnsomme og selvforsterkende
offentlig-private samarbeid i aktuelle næringssektorer

Prioriterte sektorer 2H2019
Finans

Havbruk
Landbruk

Energi/kraft
Bygg, anlegg, eiendom

Fiskeri



Sektordrevet utvikling og interoperabilitet

Politisk kontekst
Samarbeidsparter med felles 
visjoner, omforente prioriteringer 
og fokuserte mål 

Juridisk interoperabilitet

Justert regelverk

Regelverk tilpasset fremtidsrettede 
tjenester

Organisatorisk interoperabilitet

Justert organisering og prosess

Koordinerte prosesser der  ulike 
organisasjoner oppnår på forhånd 
avtalte og gjensidig fordelaktige 
målsettinger

Semantisk interoperabilitet

Semantiske justeringer

Nøyaktig betydning av informasjon 
som utveksles og som oppfattes og 
forstås av alle parter

Teknisk interoperabilitet

Interaksjon og transport

Utvikling og kopling av 
datasystemer og tjenester

Ambisjoner
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Organiseringsmodell som har vokst frem

Coopetition, tempo 
og innovasjon

Mangfold, lokale løsninger, 
apper, labber etc

Sektorfunksjoner
Stabilitet, sikkerhet, forutsigbarhet

Sektorspesifikke standarder, 
informasjonsforvaltning, data 

tilgangskontroll, felles sektorløsninger

Offentlige funksjoner
Stabilitet, sikkerhet, forutsigbarhet

Offentlige standarder, åpne data, 
offentlig datakatalog, offentlig api-
katalog, offentlige fellesløsninger



Scenarier over tid

Enkeltetaters transaksjoner
plassert online

Etater integrert online 
for å tilby sammensatte

offentlige tjenester

Brukersentrert samhandling 
mellom 

offentlig og privat sektor

Eksempel
på 
tjeneste:
Gründer-
støtte

Registrering av foretak 
i 

Brønnøysundregistrene

”Guided tour” gjennom 
pålagte offentlige 

registreringer og tilgang til 
offentlige støtteordninger, 

inkl. registrering av foretak i 
Brønnøysundregistrene, 

søknad til Innovasjon Norge 
etc.

Registrering i offentlige 
registre, søknader om 

offentlig støtte, dialog knyttet 
til såkornmidler, tilgang til 

konsulenttjenester for 
utvikling av forretningsplan 

etc.

«Digital by default»
«Cross-border by default»

«Once-only»
«Data open-by-default»

Overnasjonale digitale byggesteiner
Internasjonalt marked for skytjenester

  

Internet use   >90%
80-90%
70-80%
60-70%
<60%

No data available
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