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Bakgrunn, formål og oppsummering
Statens Dataforum (SDF) arrangerer hvert år en studietur til utlandet for sine medlemmer hvor
formålet er å bidra til økt kunnskap om utvikling og anvendelse av IKT i offentlig sektor og ikke
minst legge til rette for nettverksbygging mellom deltakere så vel mellom miljøer vi representerer
og de vi møter.
Vi ønsker jo primært å lære av de erfaringer andre land har gjort ved sine ulike og spennende
prosjekter og å få presentert prosjekter og løsninger ”live” er ofte den beste veien til effektiv læring
og ikke minst at sjanser for å se muligheter for egen gjenbruk er høyest i en slik situasjon.
Fokuset for våre studieturer er i det vesentligste rettet mot det som skjer i offentlig sektor i
besøkslandet, men utvikling og forskning hos IKT industrien er også ofte programinnslag. En ofte
hyggelig effekt av dette er nettverksbyggingen, både mellom deltakerne så vel som mellom dem vi
møter, og som igjen stimulerer til egen faglig kompetanseutvikling.
Årets valg på Canada som reisemål skyldes i det vesentligste den rangeringen Canada har på
internasjonale statistikker når det gjelder bruk av IKT i styring og administrasjon av offentlige
tjenester og informasjon. Så vårt tema for turen: ”Offentlig samarbeid om infrastruktur og
elektroniske tjenester”, er noe Canada er veldig dyktige til å få til samt at de er gode på å
eliminere de ulike hindringer som ofte ligger i veien for ønsket utvikling.
Canada har mange likhetstrekk med Norge - herunder styreform, økonomi, klima og spredt bosetting og ikke minst store avstander. Disse likhetene er også forhold som gjorde at Canada ble et
naturlig reisemål for årets studietur. I tillegg til at vi også ønsket å besøke den store internasjonale
kongressen som finner sted i Canadas hovedstad Ottawa hvert år.

Dette er verdens største kongress om IT i offentlig sektor og er blitt avholdt i Ottawa siden 1993,
som også var første år for gjennomføring. Kongressen trekker flere tusen deltakere hvert år.
Kongressen er todelt og består av en programdel som er rettet inn mot IKT interesserte i offentlig
sektor og en utstillingsdel som i også er rettet mot privat sektor. Utstillingsdelen var i år todelt, en
hvor fokuset var anvendelse av teknologi og en som var teknologirettet. I anvendelsesdelen var det i
hovedsak offentlig sektor som presenterte de løsninger og anvendelser de brukte ulik teknologi til,
mens teknologidelen var preget av leverandørene og deres produkter. Evenementet varer i tre dager,
men den har en ”get together” seanse kvelden før offisiell åpning for de som kommer fra utlandet
og som våre studieturdeltakere deltok på i år.
GTEC Week kan trygt anbefales for de som ønsker nye ideer og kunnskaper om anvendelse og nye
muligheter av teknologi i tiden fremover og ble vel gjennomført i Ottawa Congress Centre and
Westin Hotell. Programkomiteen for neste års kongress har lagt ut en adresse på internett for de
som er interessert av programmet for neste år (http://www.gtecweek.com).
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Siden Canada troner på toppen av internasjonale undersøkelser når det gjelder elektroniske tjenester
på nett og at de bruker over 800 millioner dollar på sitt eGovernment onlineprogram frem til
2005,og nå vil de satse enda mer, så var det også viktig for oss å få litt ”innside” informasjon om
hvordan de klarte å få til dette år etter år.
Vi tok i forkant kontakt med følgende tre institusjoner, Canarie, Industri Canada og Treasury Board,
som er særdeles viktige for at Canada har kommet så langt som de har gjort. Nærmere presentasjon
av oppgaver og roller er skissert i rapporten.
Uansett så er resultatet av Canadas satsning en befolkning som i det alt vesentligste er meget godt
fornøyd med de ulike tjenester som er utviklet og at de også opplever gevinster i form av bedre og
mer effektiv offentlig administrasjon, for ikke å si billigere administrasjon også.
Canada er også i tet med henblikk på bredbåndpenetrasjon, ifølge en OECD-rapport, og er regnet
som en foregangsnasjon i forbindelse med etablering av bredbånd til skoler, kommune-forvaltninger
og ved bruk av telemedisin. Mål som vi her hjemme pr dags dato er et stykke unna.
Som vanlig og tradisjonen tro så overrakte vi også i år de sedvanlige gaver, norsk aquavit i
souvenir-flaskesett og røde og blå Hadelands nisser i krystall, til de som holdt foredrag for oss og
som på annen måte bidro til at vårt opphold ble faglig og sosialt vellykket. I tillegg hadde vi med
engelske utgaver av NHD’s e-Norge plan og IKT planen for offentlig forvaltning fra AAD.
Årets tur var tematisk helt i samsvar med hva deltakerne hadde av forventninger og det var en
fornøyd gjeng som vendte nesen hjemover sent lørdag kveld (som de siste passasjerer fra Ottawas
gamle hovedflyplass) etter en ”frilørdag” i nydelig høstvær i Ottawa. I år som i fjor antar vi at det
kan bli flere gjengangere på planlagte studiereiser fremover, noe som for så vidt beviser at en
fornøyd deltaker er vår beste reklame!
I år som i fjor, og tidligere år om ikke vi husker helt feil, så kommer jo denne rapporten i seneste
laget. Håpet er jo likevel at den skal bli brukt og at kolleger kan trekke noe kunnskap utav det vi har
fått være med på og kanskje til og med pirre litt lyst på å dra på tilsvarende reiser ved en senere
anledning.

Oslo, april 2003

Lise Angermo

Ole-Gunnar Drabløs
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Dag 1: Avreise fra Gardermoen til Ottawa
Turen fra Oslo til Ottawa gikk via
London hvor vi fikk tre times
stopp. Her benyttet vi anledningen
til å bli kjent med hverandre og
”tax free”- butikkene, samt få noe
i livet i tillegg til flymat.
På flyplassen i Ottawa stod en
minibuss med henger og ventet,
trolig den eneste i sitt slag. Turen
videre gikk greit og vi sjekket inn
på Fairmont Chatau Laurier i halv
åtte-tiden. Etter det var det tid for
en liten matbit.
Hotell Fairmont Chatau Laurier

Dag 2:
Avklimatiseringsdag
De som hadde lyst kunne møte opp i hotellets lobby klokken 12.00 for å bli med på en sightseeing
rundt i Ottawa. Interessen for dette var stor, så her møtte samtlige opp. Vi hadde funnet en
tilsynelatende ”nesten” normal buss men som faktisk også gikk ”på vannet”. Litt ”James Bond-stil”
over det hele og en meget artig opplevelse for de fleste!

Slik så bussen som vi tok - nesten helt ordinær.
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På ettermiddagen var vi invitert til en kort briefing for utenlandske gjester på Ottawa kongressenter.
Dette viste seg å være feil stedsangivelse, så når vi endelig ankom riktig rom i dette store
komplekset så var det hele nesten over. Men Eric Davis, som er ansvarlig for hele GTEC, gikk
likevel igjennom hele programmet en gang til med oss. Det var mange ulike land som deltok på
kongressen selv om den for det aller meste omhandlet tematikk fra Canada.
Etter brifingen var vi invitert til en mottakelse for alle utenlandske gjester på samme sted. Her fikk
vi anledningen til å treffe Eric igjen samt prate med de andre tilreisende. En hyggelig måte å møte
sine utenlandske gjester på med hyggelig servering og godt drikke.
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Dag 3: Kongressen starter
Government Week er en kongress med plenumsforedrag og sesjoner, mye likt SDF’s egen
vårkonferanse med KS, AAD, NHD og KRD som arrangører, men dog ikke så stort og dessverre
ikke så mange deltakere. I hovedsak så er de fleste foredragsholdere og temaer som belyses fra
Canada.
Deltakerregistreringen ble foretatt kvelden i forveien så vi kunne gå rett inn til første Keynote eller
plenumsforedrag som var:

e-Governments working together to server Canadians
Referenter; Hilde Kristin Storvig og Karianne Thun
Michelle d’Auray, Chief Information Officer, Treasury Board of
Canada Secretary, var foredragsholder og hadde følgende hovedtemaer i
sitt foredrag:
•
•
•

Hva kan bli utfordringene videre, hva kan tilbys og hva forventer
innbyggerne.
Informasjon og transaksjonsbasert. Online autentisering for
bedrifter
Hvordan angripe innbyggerne sin bruk av tjenestene.

Hilde Kristin Storvig

I Canada er det i dag 135 online tjenester fra overordnet statlig hold, og
det er en samling av i alt 1600 programmer som er grunnlaget for disse tjenestene på web.
De fleste tjenester skal være på nett innen utgangen av 2005.
Det er lagt mye vekt på å fokusere på brukeren og de tjenester bruker ønsker
Alle statlige sider skal ha den samme organiseringen og struktureringen på nett, for å gi en
gjenkjennelseseffekt for brukerne.
Tjenestenivået og brukernes tilfredshet er blitt målt ved forskjellige verktøy, blant annet ved
brukerundersøkelser og testpanel for å få tilbakemeldinger om brukertilfredsheten.
Hvordan organiserer den statlige forvaltningen seg for å få til transformeringer ?
I dag benyttes forskjellige kanaler til kommunikasjon med forvaltingen, for eksempel internet og
telefoni. Det er ønskelig med en mer sømløs overgang og få til bedre tilgang til informasjonen som
etterspørres. Det må bli en bedre kontakt mellom tjenestene og brukerne, men hvordan får man til
gjennomsiktighet (transparancy) mellom kanalene?
Utfordringen videre framover er å få til en ”single-window” tilgang for alle statlige tjenester.
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E-Government – fordeler for brukerne
Referenter; Toril Lund Andersen og Odd Storm Paulsen
Andrew Pinder har vært iT-ansvarlig for Blairs regjering siden 2001.
Han rapporterer direkte til statsministeren og jobber sammen med
regjeringens e- minister. Han leder arbeidet med å få Storbritannia
online og at bedrifter og borgerne skal kunne hente og gjøre bruk av de
mulighetene som ligger i kunnskapsøkonomien. Han er oså ansvarlig
for Regjeringens strategi som skal sikre elektronisk tilgang og
opplæring, stimulere næringslivet og sørge for Regjeringens ITpolitiske dagsorden.
Toril Lund Andersen

Det Pinder kalte ”E-govenment bevegelsen” går 3-4 år tilbake tid. På
bakgrunn av situasjonen i Storbritannia, som Pinder beskrev som den
samme som i andre vestlige land, erkjente han at det har vært mye
vanskeligere å nå målene med E-government enn det man ante i 1999, da ”dot.com” – boomen drev
utviklingen. I foredraget gjorde han en del refleksjoner om hvor kort man egentlig er kommet i
forhold til det man trodde da man startet.
I 1999 var e-government et tilbehør på den store e-menyen. Det ble satt mange mål for egovernment av dels symbolsk karakter. F.eks var et mål at alle offentlige virksomheter skulle være
på Internett først og fremst et mål for at offentlige virksomheter skulle gå foran som et godt
eksempel i e-økonomien. Økonomien i Storbritannia har de siste årene beveget seg klart mot en eøkonomi i forhold til flere måleparametere.
Hvor langt er vi egentlig kommet med e-government?
Også i Storbritannia vil nær 100% av alle offentlige virksomheter være online i 2005, men å få
borgerne til å ta i bruk de nye elektroniske tjenestene har vært mye vanskeligere. Det finnes i dag
mer enn 2500 offentlige URL, men de fleste av disse nettstedene blir knapt nok brukt. De som
benyttes er med noen få unntak, lite populære og borgerne holder i stedet fast ved den tradisjonelle
papirbaserte kanalen eller andre kanaler som personlig fremmøte, telefon, elektroniske kiosker,
digital TV eller en annen tilgjengelig kanal. Årsaken til mangel på popularitet antas å være at Webstedet kun er en gjentagelse av det arbeidet de gjør på kontoret. Vi må derfor slutte å tenke på
Internett som bare nok en kanal i tillegg til alle de andre.

”Vi har ikke tenkt på ting fra kundens ståsted”
Man burde kunne forvente at flere offentlige tjenester ble like mye bruk on-line som tjenestene til
de som selger bøker, banker og flyselskaper. Det er ikke tilfellet og årsaken er at produktene rett og
slett ikke er gode nok. Utviklingen har i for liten grad plassert kunden i sentrum. I Storbritannia
forsøker man nå å endre på dette og Pinder registerer her en forskjell i tenking i forhold til hvordan
e-government arbeidet er organisert i Canada. Forsøk ikke å gjøre alt fra sentrum er Pinders råd.
Desentralisering er nødvendig dersom man skal lykkes. Hva som har politisk fascinasjon varierer
over tid. I dag er det andre politiske drivere enn e-economy. Vi er ikke lenger i stand til å få den
samme politiske interesse om temaet. Budsjettmidlene kommer ikke like lett. Nå må man vise
resultater.
I Storbritannia har man tidligere forsøkt å organisere informasjon på tvers av forvaltningen rundt
ulike livsepisoder utifra en sentral styring. Nå vil man i stedet delegere ansvaret til de enkelte
sektorer og få dem til å lage løsninger tilpasset ulike kundegrupper som eldre, foreldre, ungdom,
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handikappede, trafikanter etc . og samle all informasjon rundt den enkelte kundegruppe. Det er som
regel ikke en sektor som dekker alle kundens behov, men en sektor kan som regel tildeles et
lederansvar. Sektorene jobber mot den enkelte løsning som ”franschiseholder” som har ansvar fra
alt fra design til teknisk plattform og som har ansvar for innholdet samt å involvere de berørte
offentlige virksomheter. Man må gjøre det slik for å få eierskapet ut til dem som er i stand til å få
ting til å skje mente Pinder. Han advarte mot å styre alt fra sentrum uansett hvor sterkt dette
sentrumet er.
Dette har medført at man nå begynner å få entusiasme og konkurranse om hvem som skal være
franchisertaker.
Samtidig som man satser på å få ut informasjon on-line har mange organisasjoner ikke gitt opp den
gamle måten å kommunisere på. Den interne organiseringen i virksomheten har betydning for
hvordan kunden blir betjent. De offentlige virksomhetene er monopoler som har organisert sin
virksomhet rundt spesielle distribusjonskanaler; papirbaserte og callsentere som er arbeidsintensive
og kostbare, men som organisasjonen kan ha en egeninteresse av å opprettholde. Man må
gjennomgå hva som er de offentlige organisasjonenes kjernevirksomhet og designe det offentliges
produkter og måten å formidle på med utgangspunkt i brukerens behov og ikke
distribusjonskanalens behov. Utgangspunktet bør være at on-line er hovedkanalen, men det vil
alltid være en del som ikke ønsker å bruke denne kanalen. Man kan kompensere for dette ved å
bruke formidlere som bistår publikum med å bruke disse tjenestene. Dette kan f eks være en
tredjepart som bistår og som ikke nødvendigvis en del av forvaltningen selv. På den måten vil det
offentlige kunne konsentrere ressursene om framtidsrettet formidling og ikke til å opprettholde
gamle kanaler. Dette vil nok skape betydelig motstand fra dem som er involvert i de gamle
formidlingskanalene.
Pinder mente det er på tide å få noe igjen for de pengene som er brukt på e-government de siste
årene, i tillegg til, i noen få tilfeller, å gi bedre service til publikum
Bare på den elektroniske formidlingskanalen har Storbritannia benyttet 6 milliarder pund over en tre
års periode og tre ganger så mye på back-office løsninger. ( I tillegg kommer kostnadene til å
opprettholde de gamle formidlingskanalene.)
Det er nødvendig å fokusere på ny teknologi som koster mindre enn de gamle og begynne å avvikle
gamle løsninger.
Vi må tenke gjennom hva som er det offentliges kjerneoppgaver og være åpne for at private kan
utføre oppgaver det offentlige gjør i dag f eks ansvaret for formidling av offentlig informasjon. Det
er behov for å få mer privat innovasjon inn i det offentlige.
Fokuser på det som bare det offentlige kan gjøre og flytt ressursene dit. Overlat andre oppgaver til
private som eks nevnte han å bruke forsikringsselskap til å innkreve veiavgift. Det er ofte lite
relevante argumenter som dukker opp i debatten fordi mange offentlige ansatte har investert mye av
seg selv i å gjøre ting på måter som er i ferd med å bli gammeldags. Offentlig forvaltning ser for
ofte på seg selv som verdens navle mente Pinder. Det er brukt så mye penger at vi som er ansvarlige
innen IT-området må begynne å levere. Det må gjøres ved å fokusere på oppgaver og på teknologi.

E-demokrati i utvikling
E-demokrati er å gi borgerne en mer deltakende rolle. Storbritannia har god erfaring med utprøving
av elektronisk stemmegivning, men vi må også se på andre områder teknologien kan bidra til å øke
deltakelsen. I dag brukes tradisjonelle kanaler som presse, radio og TV for å få ut informasjon fra
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det offentlige. De unge under 25 kommuniserer på andre måter, som medlem av virtuelle grupper,
gjennom tekstmeldinger på mobil. De tipser f eks om interessante Internettsider som andre deretter
går inn på og tipser videre om. En av de mest populære nettstedene blant britiske studenter under
golf krigen var sidene til en ung student i Irak som beskrev hvordan det var å være i Bagdad under
krigen. En hel generasjon kommuniserer på denne måten i tillegg til de tradisjonelle kanalene.
Et annet eksempel han nevnte var en aksjon som ble organisert av transportarbeidere gjennom å
sende tekstmeldinger og web-sider. Aksjonen ble organisert lynraskt, fikk meget stor oppslutning
og deltakerne ble dirigert gjennom meldinger. Myndighetene har ikke tatt dette inn over seg ennå.
Mange av morgendagens politiske debatter vil foregå på denne uformelle måten. Vi må komme
videre fra at Internett er en fin måte for myndighetene til å konsultere befolkningen til å forså at
borgerne vil bruke nettet til å forme meninger gjennom å kommunisere seg i mellom med bruk av
Internett. Befolkningen er ikke like tilbøyelig til å ville høre på autoriteter men tar i større grad selv
del i meningsdannelsen. Politikken blir mer saksdrevet og mindre partidrevet. Hvis ikke politikere
lærer å forstå hvordan dette fungerer vil de bli satt på siden av meningsdannelsen og sine
stemmegrupper. Debatten vil foregå uten dem.

E-borger i en globalisert verden
Pinder kom også inn på begrepet e-borger som ikke bare dreier seg om e-demokrati. Fri bevegelse
på tvers av landegrensene i Europa stiller oss overfor en rekke utfordringer, fordi de offentlige
tjenester fortsatt er organisert rundt nasjoner. Personer fra et land som bosetter seg i et annet kan ha
rett til de samme offentlige ytelsene fra sitt hjemland, mens ytelsene i mange tilfeller skal utbetales
av lokale myndigheter i det landet man bosetter seg. Dette må håndteres av datasystemene på tvers
av landegrensene. Spørsmål og utfordringer knyttet til å sende data over landegrensene,
standardisering, personvern etc vil bare øke i takt med økt globalisering sa Pinder.
Det er ikke e-government eller e-business, men e-citizen som er det sentrale begrepet. Hvordan kan
forholdene legges best mulig til rette for borgerne. Det offentlige må slutte å sette seg selv i sentrum
avsluttet Pinder.

Delivering integrated government programs: Libraries in the
front line
Referent; Marit Lofnes Mellingen
Med utgangspunkt i at bibliotek er brukerfokuserte, og har tett personlig kontakt med sluttbrukeren
har tre provinser i Canada utført forsøk på formidling av offentlige tjenester online via bibliotekene.
To av disse ble diskutert her.
Canada har 21 000 bibliotek, 3400 biblioteknettsteder med 120 millioner treff pr år. Bibliotek og
bibliotekarer har stor tillit i befolkningen, nylig kom bibliotek på andreplass mht brukertilfredshet i
en stor canadisk brukerundersøkelse. Fordelene ved å samarbeide med bibliotek i formidlingen av
offentlig informasjon er mange: Bibliotekarene er innovative, har god lokal forankring og innsikt,
brukervennlige, yter god service og er anerkjent av befolkningen som formidlere av informasjon. I
tillegg formidler bibliotekene informasjon fra alle de tre forvaltningsnivåene på ett sted
I pilotprosjektene som ble utført gikk man gjennom hvilke statlige prioriteringer bibliotekene kunne
støtte opp om. Disse ble de mest aktuelle områdene:
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•
•
•
•
•
•
•

Tilgjengelighet – sikre alle lik tilgang på offentlig informasjon
Livslang læring ved hjelp av internett
E-business – hjelp til å starte næringsvirksomhet.
”Digital divide” – minke gapet mellom de med internetttilgang og de uten.
GOL – government online: elektroniske tjenester fra det offentlige.
Tilgjengelighet – tilgang til tjenester når resten av forvaltningen har stengt.
Lesetrening

Bibliotekene hadde allerede flere tjenester for publikum som støttet opp under flere av punktene:
• Bredbånd – høyhastighetsbånd mellom alle bibliotek.
• Opplæringsprogram på internett – læring over lange avstander.
• Opplæring for foreldre i trygg bruk av internett for barn
• Opplæring i navigering på internett
• Skjemaoversikter – hjelp til utfylling av skjema.
Første pilotprosjekt ville finne ut om en kunne bedre verdien av offentlig informasjon, øke utbyttet
til brukeren og senke kostnadene, ved å bruke bibliotekene for å tilby e-gov tjenester på lokalt nivå.
I samarbeid med Industry Canada satte man fokus på små næringsvirksomheter. I tre kommuner, en
urban, en rural og en svært grisgrendt, gjorde man datamaskiner, internett og lærekrefter
tilgjengelig. Målet var å samle lokale, regionale og statlige elektroniske tjenester på ett sted. For å
gjøre tjenestene gode krevdes det kvalifisert og trent personale, der ble bibliotekarene lært opp.
Evalueringen viste at 71 % av brukerne mente at bibliotekene var det beste stedet å finne offentlig
informasjon. Bibliotekene ble en viktig formidler av offentlig informasjon både fysisk og virtuelt.
Pilotprosjektet ble utvidet, og drives nå i fem kommuner.
Andre pilotprosjekt knyttet alle bibliotekene i en region sammen i det samme system, slik at
ressursene i samtlige bibliotek ble tilgjengelige for alle brukerne. 310 bibliotek i Alberta ble til
”Service Alberta Information Centres” Her ble offentlig informasjon formidlet, brukerne fikk
opplæring i e-tjenester fra alle deler av det offentlige. I tillegg knyttet mad 4700 virksomheter i
Alberta sammen i samme bredbåndsnett – ”Alberta Supernet”
Konklusjonen fra pilotprosjektene er at bibliotek egner seg godt i partnerskap med statlige
virksomheter fordi de har tillit i befolkningen, lokal tilstedeværelse, høyt kvalifisert personale,
bibliotekene er synlige og brukerfokusert. I tillegg får brukeren samme tilgang i alle bibliotek.

Showcase Province Ontario
Referenter; Eva Samuelsen og Lars van Marion
Moderator: Greg R.Gerogeff, Cooperate chief information officer for
the goverment of Ontario
Paneldeltakere: Dave Nicol, CIO Transportation Cluster, Des
MecGee, CIO Land Resources Cluster, Dave Wallace, Chief
Tekonology Officer, Laurie Sweehey Head E-goverment.
Ontario oppnår sitt mål for elektroniske tjenester i provinsen.
Panelet besto av ledere og seniorer fra forskjellige provinsielle
ministerier og myndigheter. Keynoten ble åpnet av CIO for Province
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of Ontario Greg R.Gerogeff, som startet med en hyllest av fotfolket - etterfulgt av en slags hyllest
av seg selv.
Sesjonen ble innledet med påstanden om at det dette året ble nådd en viktig milepæl, og at Ontario
har oppnådd sitt mål for elektroniske tjenester i provinsen.
For tre år siden satte Ontarios myndigheter et nokså ambisiøst mål. Det var å øke befolkningens
tilfredshet med offentlige tjenester ved å bli anerkjent som verdensleder i å frambringe elektroniske
offentlige tjenester innen 2003. Målet ble samlet i en strategi kalt GOI2003, som står for ”Go
Ontario e-2003”(!). Fire tiltak og indikatorer viser ifølge Gerogeff at dette målet er nådd.

Brukertilfredshet
En brukerundersøkelse i mars 2003 viser at 71% av innbyggerne i Ontario er fornøyd med
myndighetenes elektroniske tjenester. Dette er en økning fra tidligere år. Dette kan indikere at
offentlige tjenester blir levert i det tempoet borgerne og næringsliv forventer, og at tilbudet føles
tilgjengelig og nyttig.
I prosessen med å øke tilfredsheten blant brukerne, har man vært nødt til å revurdere hvordan
tjenestene er organisert. Ontarios ”Head of eGovernment”, Laurie Sweehey, drøftet hva som skal
til for å få privatpersoner til å benytte tjenestene som tilbys. Bl.a. har man prøvd å strukture
tjenestene etter hvilke livsfaser brukeren er i.
Hun kunne fortelle at brukerens behov er endret siden de første e-forvaltningstjenestene ble tatt i
bruk, og det vil alltid være en begrensning på hva hver enkelt bruker eller har behov for . Det er
derfor vært et fokus på personalisere tjenestene. Det siste året har også ført med seg krav om å
kunne tilby tjenester på trådløse terminaler, og slike løsninger er på vei. Man har også åpnet for å
bruke et virtuelt kart eller inntasting av postkode for raskere oppslag av offentlige tjenester som er
tilgjengelig i området man bor. Valgene lagres slik at det neste gang kan gjøres enda hurtigere
oppslag.
Gerogeff informerte om at målet er å nå alle hver dag i en eller annen tjeneste - ”who you are,
where you are”. Fokus på alle tjenester som tilbys via GOE2003 skal være sikkerhet og
tilgjengelighet. Målet er å inkludere alle typer transaksjoner slik at bredden omfatter alt en bruker
har behov for fra start til slutt. Det som er viktig er at brukerne oppfatter tjenestene som sikre og at
de tar hensyn til personvern.

Stort antall tjenester
Borgerne kan nå myndighetene gjennom mange forskjellige elektroniske kanaler. Dette inkluderer
bl.a. web, e-post, servicekiosker, callsentere, talestyrte telefonsystemer og fax-on-demand. Totalt
73% av provinsens tjenester tilbys nå gjennom elektroniske kanaler, noe som er
en relativt stor framgang fra år 2000.
Point-of-service kiosker
Et av de mest synlige tiltakene iverksatt er utrullingen av servicekiosker på
kjøpesenter og andre offentlige plasser. Servicekioskene er terminaler som lar
deg gjennomføre online transaksjoner mot myndighetene, også betalinger.
Foreløpig er det i stor grad på samferdselssiden at tjenester er tilgjengelig.
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Dave Nicols fra Ontarios Transportministeriet kunne fortelle at man fra servicekioskene kan
omregistrere biler og fornye førerkort. En av tjenestene de er mest stolt av er muligheten til der og
da å betale veiavgiften, og så få skrevet ut oblatet fra servicekioskens innebyde skriver. I samme
slengen kan man betale bøter for ymse ugjerninger man har begått, utestående barnebidrag etc.
Slike heftelser må faktsik ryddes unna før man kan løse ut sitt oblat.
Transportministeriet hadde tre eksempler på tjenester som er i bruk daglig. Det ene er oppdatert veiinformasjon. Via Internett eller telefon er det mulig å beregne ruten mellom to destinasjoner. Om
vinteren kan man hente opp informasjon om kjøreforhold på den enkelte strekning. Denne
informasjonen rapporteres direkte inn fra brøytebilene som til enhver tid er ute i felten. Hvor disse
befinner seg er også mulig å se gjennom løsningen. Ministeriet tilbyr døgnåpen bestilling av
kjøretest online, samt nyregistrering av biler. Tjenesten skal gjøre det mulig å fakturere og sluttføre
tjenestene for brukerne i løpet av en dag.

Omfangsrike tjenester
Ontarios elektroniske tjenester går etter egne utsagn ”dypt og bredt”. Det er utviklet, og fortsettes å
utvikles, tjenester på tvers av organisasjonsstrukturer og med et klart brukerperspektiv.
På dette området har det også vært store utfordringer. Som med alle store integreringsprosjekt møter
man problemer med å tolke hva all informasjon i systemet betyr.
Litt flåsete sagt kan man hevde at Ontario har gjort det som kan gjøres på de enkelte områdene. Nå
gjenstår det å samle alt gjennom én portal.
Et eksempel på dette gitt av Des MecGee, CIO Land Resources Cluster, er ”Land Information
Ontario (LIO)”, som er et paraply for å samle og tilgjengeliggjøre alle kart og all geodata for
provinsen som det offentlige har samlet inn. Slike typer data er allmenn anerkjent som strategisk
informasjon, og med LIO kan dette nå struktureres og presenteres slik en selv ønsker, og integreres
med andre fagsystemer. Geografiske data kan benyttes av alle og har en spennvidde i bruk fra
privatpersoner til ambulanser.
Ontario tilbyr allerede sine brukere én portal med til sammen 24 tilgjengelige tjenester, kalt
Consumer Business services.

Ontario er anerkjent som en verdensleder i leveranse av eforvaltningsløsninger
Hyppige besøk av utenlandske delegasjoner (slik vi var), og det
faktum at de har vunnet flere prestisjefylte, internasjonale priser for
sine løsninger, kan åpenbart innebære en aksept av Ontario som
verdensledende.
Det er ennå noen større utfordringer som gjenstår:
Lovverket er enda ikke i tilstrekkelig grad oppdatert for
mulighetene teknologien gir. Bl.a. jobbes de med en lovendring
som tillater vanlige borgere gjennom Internett å sjekke om en
tredjeperson har gyldig førerkort, noe som er nyttig om man skal
låne bort bilen til en annen. Her er løsningen i prinsippet på plass,
men man venter på en juridisk åpning.
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Sikker autorisasjon og generell sikkerhet er også en utfordring. Det gjøres forskjellige initiativ for å
få på plass en PKI/digital signaturløsning for provinsen.
Tilgengelighet for alle. Fremover satses det på felles infrastruktur og organisering på tvers av
departementer for å finne en standard. Portalteknologien vil være viktig her, for å kunne skape en
personlig profil på de tjenestene hver enkelt ønsker å benytte.

Measuring e-Government
Referenter : Anniken Seip og Arne Thorstensen
Tema:
Å måle verdien av tjenesteinvesteringer får økende betydning i alle
ansvarlige enheter.
Forskning har vist at tradisjonelle ROI målinger har begrenset verdi i
å måling av e-Government løsninger.
En bredere tilnærming – inkludert kvalitative indikatorer - kan være
mer effektive i å fastlegge og dokumentere forbedringer i
myndighetene e-tjenesteleveranser.

Anniken Seip

Oppsummering:
Alle innleggene konkluderer med at dette området er prematurt. Det er store utfordringer i emålinger innen Government og arbeidet innenfor dette området vil få ytterligere prioritet i de
programmer som nå er i utvikling.
Canada har gode initiativer som vi kan lære av i Norge.
Foredrag ved :
Darlene Meskell, Program Director, Office of Intergovernmental Solutions,
GSA Office of Citizen Services and Communications,
United States General Services administration.
Ann Gabriel
Director Business Development Branch, Integrated service delivery division, Ministry of consumer
and business Services, Government of Ontario.
Helen McDonald
Assistant Secretary, Government On-Line and Service Strategy.
Chief Information Officer, Branch Treasury Board of Canada, Secretariat.
Darlene Meskell:
Darlene har ledet arbeidet hvor de har gjennomgått IT-prosjekter, sett på ”vinnere ” av E-løsninger
og på deres lønnsomhets- og verdi/nytte vurderinger.
Arbeidet er oppsummert i rapporten : High Pay-off in Electronic Government
Undertittel: Measuring the Return on E-government Investments.
http://www.gsa.gov/gsa/cm_attachments/GSA_DOCUMENT/High-Payoff-finalreport_R2FaQX_0Z5RDZ-i34K-pR.doc.
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Det er evaluert 75 IT-prosjekter fra 2001 og 2002. Det var vanskelig å finne gode
evalueringskriterier, både for kvantitative og kvalitative resultater. De fant at det er et stadig mer
uttalt krav at e-Forvaltningsprogrammer skal gi gevinster til flere enn investorene. Suksess henger
ikke nødvendigvis sammen med tallene nederst på regnskapsarket. Man må se etter resultater på
annet annet vis i offentlig sektor enn hos private bedrifter. Uavhengig av type gevinster, så er det
best å måle resultater i lys av målsettingen for hvert enkelt system/program. De fordelte typer av
goder/gevinster på 5 kategorier. Hvert program måtte kunne havne i minst én av kategoriene, mens
de mest suksessrike ofte ga flere typer gevinster.
Rapporten oppsummerer 5 hovedområder for ROI:
• Financial – Økonomiske innsparinger
• Economic Development – bidrar til vekst
• Redused Redundancy – konsoliderer og integrerer G-systems
• Fostering Dremocratic Principles – politisk utvikling - fremme demokrati ( 1 løsning som
hadde dette som hovedområde )
• Improved Services - Forbedrede tjenester til innbyggerne – i stor grad kvalitative faktorer
36 av de evaluerte systemene ga finansielle fordeler. 69 påpekte økt verdi for grupper av
innbyggere. 29 klarte å overflødiggjøre noen systemer. 4 sporet til økonomisk utvikling for mindre
bedrifter, og ett videreutviklet demokratiske prinsipper.
De så på målemetoder som ble brukt i ulike stater og land, og fant at antall metoder øker. Metoder
som bare måler én faktor, gir sjelden gode indikatorer på vellykkethet. Prosjektet gjennomgikk bl.a.
følgende metoder:
Finansielle målemetoder som avkastningsanalyse (ROI) og nytte-kostnadsanalyser.
Indikatorer for publikums aksept og godkjenning som mål for kundetilfredshet
Standardiserte målinger (benchmarking)
• Balanserte scorecard målinger
• Business cases
• Portifolioanalyser og risikohånderinger.
Man må velge målemetoder som passer i hver enkelt situasjon og ut fra det man ønsker å måle.
Ann Gabriel:
Hun referer til at det arbeides med å finne en god definisjon på ROI for e-G løsninger.
Og det arbeides med å oppsummere ”state of the art” – hvor lang har man nå kommet og hva er
prasksis i dette området ?
Hun var veldig tydelig på at det er forskjell på privat sektor og offentlig sektor ift å fastsette verdien
på ROI.
Sitat : ”Myndighetene bruker målemetoder som gir mening for dem”.
Det er stor grad av kvalitative faktorer, men det er også behov for å finne gode måter å kvantifisere
nytteverdier.
Hun minnet også om at e-løsninger initielt kommer i tillegg til tradisjonelle produksjonsrutiner. Eløsninger krever omstilling i tillegg til teknologi.
Rapporter fra en årlig konferanse ” Lac Carling Conference ” oppsummerer 3 programmer hvor
målinger er systematisert – med noe ulik fokus.
Iowas ROI program – fokus e-G og innbyggerne
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Alberta Cost Benefit Assesment – fokus på G-ROI
Gartners tilnærming – målesystemer med vekt på både ”soft and hard return”.
Avslutningsvis presiserte hun at man var i en tidlig fase i dette arbeidet, og at det er stor enighet om
at arbeidet med e-målinger skal intensiveres, med vekt på å etablere en ” verktøykasse ” for måling
av offentlige e-initiativ.
Litteratur- og nettsøk. ”Lac Carling”
Helen McDonald
” Målinger av Canadas Government on-line ( GOL ) initiativ ”
Vellykkede målestrategier inneholder et sett av ulike faktorer, ikke bare numeriske målstørrelser,
men ønsket resultat for alle hovedområder innen Canadas e-G initiativ.
E-måling i regi av GOL adopterer nå en bredere metode – man går fra ROI ( return on Investment )
til VOI ( Value of Investment ).
The GOL måle-regime er illustrert i figuren nedenfor:

GOL measurement regime
Citizen/client
focus

Better quality
service

Greater
capacity

Convenience

Critical mass of
services

Security

Accessibility

Service
transformation

Privacy

Credibility

Take-up

Efficiency

Citizen/client
satisfaction

Innovation
3

Det identifiseres målinger, basert på faktisk informasjon der den er tilgjengelig, og med
evalueringer (egen og ekstern) der faktiske data ikke finnes.
Det måles nivå på tjenestene – departementsnivå og på ”federal ” nivå.
Følgende metoder er i bruk:
• Gjennomganger og fokus grupper
• G-Enheter gjør egenevaluering av ”common look and feel”
• Common Measurement Tool ( CMT ) for å måle klient tilfredshet . Andre versjon av CMT ble
lansert fra GOL i begynnelsen av 2003. ( Alle enheter skal innføre CMT og ha satt basislinje i
2003/2004, de skal publisere sine mål og resultater og rapportere.
• Måling av service kvalitet: Det måles modenhet i tjenestene

s studietur 2003

16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publisering (push)
Målstyrt informasjon – tilrettelegging målgrupper
Klient definert (pull)
Det ble etablert en basislinje i 2002 gjennom selv-evaluering. Ved utgangen av 2005 skal
On-line informasjon bli mer utfyllende, mer klient rettet og mer interaktiv
Transaksjonstilbud skal være tilgjengelig for mest bruke føderale tjenester
Det etableres en ny modell for å måle ” service transformation” – det etableres basis linje (
nåsituasjon ) og 2005 mål. Viktige elementer
Gruppering og tilrettelegging av relatert informasjon for å forbedre tilgjengelighet
Interoperabilitet på tvers av organisasjoner og kanaler for å personalifisere tjenster
Integrasjon – for å tilby koplede løsninger
Arbeide mot en komplett og sømløs tjeneste-virkelighet (differensierte tilbud / felles
løsningselementer(enablers))
Dette året startes en mer detaljert måling av sikkerhet og autentitet.

Rapportering:
• Web publisering av så mye måleinformasjon som mulig. Gjennom målinger skapes et
informasjonsbehov, benchmarking, best practices og derigjennom en positiv spiral ift emålinger og service kvalitet.
• Publisere egen e-målingsrapport i des 2003 og oppsummere i neste GOL rapport
• Løpende oppdatering av resulteter - første våren 2004.
Web-sider:
The address for the Institute for Citizen-centred Service Delivery
is: http://www.iccs-isac.org/eng/. At this Web site you will find additional
information on the common measurements tool. The contact at the Institute is
Charles Vincent (416-325-5062).

Provincal program delivery
Referenter: Torild Lund Andersen og Ingrid Gjelsvik

Health Infostructure Atlantic: A regional success story
David Cowperthwaite, director, information systems branch
New Brunswick Department of health and wellness
Health Infostructure Atlantic (HIA) er et samarbeid mellom fire
provinser i Atlantic, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edwards Land
og Newfoundland med Labrador. Befolkning i disse er til sammen ca.2.5
millioner.
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HIA-prosjektet startet i 1999 med det formål å dele
helseinformatikk i provinsene. Provinsene har en
lang historie når det gjelder samarbeid på andre
områder. Atlantic-regionen har store avstander og
helsesektoren er fragmentert og kompleks, og man så
at det kunne være mye å vinne på å gå sammen om
en felles visjon på e-helseområdet og arbeide derfra.
Ekspertise kunne deles, man kunne samarbeide om
utvikling av nye initiativer og felles standarder.
Dermed kunne planlegging og tjenestelevering bli av
bedre kvalitet.
Et stort helseinformasjonssystem ble implementert i
løpet av 18 måneder, finansiert av myndighetene i de
fire provinsene ($12millioner) og the Canada Health Infostructure Partnership Program (CHIPP)
($12millioner).
Systemet er tredelt og består av
• felles klientregister
• felles saksbehandlingssystem og
• teleradiologi.
Systemet ble bygget ut fra allerede eksisterende infrastruktur og eksisterende helsetjenestesystem.
Provinsene etablerte en felles prosjektorganisasjon, og prosjektet har vært en suksess ut fra visjonen
om samarbeid omkring god klinisk omsorg og beslutningsstøtte.

Presentasjonen fokuserte på tele-radiologi prosjektet.
Grunnlaget for at dette prosjektet kom i stand var mangedelt:
mangel på radiologer, særlig i landlige strøk,
generell personellmangel (særlig helger og kvelder) var også et
problem
økende alder blant de ansatte
reisetid.
rekrutteringsproblemer. Arbeidsstokken var liten og det var viktig å gjøre arbeidet attraktivt for
nyansatte, som også forventet høy effektivitet
høye kostnader på transport av pasienter
Det ble under presentasjonen vist en video om PACS hvor 7 sykehus ble koblet på. Med dette
redskapet hadde man røntgenbildene der man behøver dem og et nettverk for deling av informasjon.
Suksessfaktorene var:
• Prioritetene for HIA var basert på lokale prioriteringer hvor det var enighet på alle plan og
enighet om standarder. Det ble innleid ekspertise med kompetanse på tekniske løsninger,
prosjektledelse, metode og evaluering.
• Personer tilknyttet HIA hadde myndighet til å ta beslutninger
• Personalet fikk nødvendig opplæring.
Erfaringer:
• Man erfarte at det var nødvendig med kontinuerlig evaluering for å kunne se kost/nytteverdier.
• Opplæring: Det er ekstra utfordrende å drive opplæring når alt må foregå på to språk. Tett
oppfølging var nødvendig.
• Kompetanse: Noen prosjektledere var teknisk personale uten kunnskaper i prosjektledelse. Man
forsto i løpet av prosessen at en felles metode for prosjektledelse var nødvendig og at suksess
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avhenger av kvaliteten på lederen. Det kan være en fordel å leie inn profesjonelle til å lede
prosjektet, bidra til metoder, teknologi og evaluering.
Noen av prosjektets videre planer:
Oppretting av felles pasientregister
Oppretting av leverandørregister
Oppretting av felles informasjonssystem for apotekene

Nye prosjekter
Restrukturert HIA med sekretariatsmodell
http://www.gov.ns.ca/health/HIA/

Working together to protect and enhance e-Government in
Ontario
Referent: Kristian Erlandsen og Randi Elisabeth Johansen
Av Curtis Allen Director Corporate Security Board Secretariat,
Government of Ontario
GTEC,

Innledning
Forvaltningen i provinsen Ontario er i rask utvikling mot en eforvaltning og er såkalt ”showcase” forvaltning i Canada. De bruker
informasjonsteknologi gjennom hele organisasjonen for å oppnå
bedre effektivitet og resultater, for å bedre servicen overfor
Kristian Erlandsen
publikum, samt bedre konkurranseevnen i en økonomi i rask
endring. Publikum nøler med å ta i bruk internett for forretnings- og
private transaksjoner. En nylig undersøkelse viser at 38% av
internett-brukerne til en viss grad føler seg ukomfortabel med å oppgi personlige opplysninger eller
kredittkortopplysninger over internett. Det er en reell trussel at hackere kan stjele
personinformasjon fra bedrifters web-sider og datasystem. Det internasjonale CERT senteret
rapporterer at sikkerhetshendelser økte med ca 35% fra 2001 til 2002, og er forventet å øke med
samme omfang i 2003. Uten en forsikring om at personlig informasjon er sikker, vil ikke publikum
bruke e-forvaltningstjenester. Av den grunn er det nødvendig å etablere ende-til-ende-sikkerhet i
alle ledd av felles infrastruktur for informasjon og informasjonsteknologi. Denne presentasjonen
beskriver prosessen som er brukt for å oppnå dette i Ontario, og hva man har oppnådd så langt.

Building trust through security
Personvern og sikkerhet i systemene er en forutsetning for at publikum skal ha nødvendig tillit til
bruk av elektroniske tjenester.
En gjennomgående sikkerhetsstrategi er nødvendig for å skape og opprettholde publikums tillit.
For å ta i bruk elektroniske tjenester, er det ikke tilstrekkelig bare å lage en sikkerhetsstrategi i alle
ledd, men man må også ha full støtte i ledelsen.
E-forvaltning skal oppnås i løpet av 2003, men det krever et høyt nivå av tillit fra publikum.
Situasjonen i dag er at deler av publikum fortsatt er nølende til å ta i bruk elektroniske kanaler. 72%
av kanadiske Internett-brukere er bekymret for sikkerheten i online-transaksjoner( Kilde: Statistic
Canada 2000). 83% av kanadierne som ikke har erfaring med online-transaksjoner er bekymret for
at personopplysninger skal komme på avveie (Kilde: Ipsos-Raid 2001). Canadian Council of Better
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Business Bureaus estimerer et årlig forbruker-/forretningstap pga. tyveri av identitet til 2.5 mrd
kanadiske dollar.

Omgivelser og sikkerhet
Globale offentlige nettverk representerer en kontinuerlig sikkerhetsutfordring. Automatiserte angrep
sprer seg fortere og rammer hardere. Nye virus utnytter sårbarhet på flere områder. Det oppdages
stadig nye sikkerhetshull i kritisk infrastruktur. Inntrengernes kunnskapsnivå og avanserte verktøy
øker med tiden. Eksempler: Code red ormen spredde seg til 359.000 systemer innen 24 t og fikk
umiddelbart globale konsekvenser. SQL Slammer spredde seg til 75.000 systemer i løpet av 29 min.
og fikk umiddelbart globale konsekvenser.
E-government infrastruktur må svare på dagens sikkerhetsutfordringer og oppnå tillitt fra publikum.
Strategien må vektlegge å hindre at dette skjer. Strategien må involvere alle grupper av
interessenter.
Sikkerhet må integreres i design av løsninger. Omfattende ende-til-ende-sikkerhet må
implementeres. Personlig informasjon må beskyttes. Evnen til å respondere på hendelser må
styrkes.
Ontario vektlegger følgende komponenter som avgjørende for å få på plass e-Government
sikkerhet:
Sikkerhetspolicy
Utvikle sikkerhetsstandarder, operasjonelle rutiner og best practice for alle grupper av interessenter.
Fordel: Målet er å forhindre sikkerhetsbrudd.
Sikkerhetsopplæring
Utvikle sikkerhetsopplæringsprogram som distribueres til alle grupper av interessenter.
Fordel: Man oppnår her at personell kan forhindre sikkerhetshendelser, og oppdage brudd og
respondere for å begrense virkningen.
Klassifisering av informasjon
Definerer sensitiviteten i informasjonen, og definerer et nivå av beskyttelse som sammenfaller med
sensitiviteten.
Fordel: Et omfattende klassifiseringsprogram vil forhindre utilsiktet kompromittering av sensitiv
og/eller klassifisert informasjon.
Vurdering av trusselbildet
Vurdering av trusselbildet er obligatorisk for alle virksomhetskritiske systemer og systemer under
utvikling.
Fordel: Trussel- og risikovurderinger kan bidra til å oppdage sikkerhetshull, og gir deg muligheten
til å respondere via begrensnings-strategier som forhindrer fremtidige hendelser.
Hendelsesanalyse
Det skal foreligge prosedyrer for enhetlig rapportering av sikkerhetshendelser. På den måten sikrer
man at nødvendige tiltak iverksettes. Dette er også en del av grunnlaget for en årlig rapport om
sikkerhet i e-forvaltningen.
Fordel: Løpende rapportering vil sette fokus på områder hvor effektive begrensende tiltak kan
planlegges.
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IT-sikkerhet
Information Protection Center ekspanderer til 24*7*365 for å dekke respons på hendelser hele
døgnet.
Fordel: IPCs mandat er å forhindre at IT-systemene til Government of Ontario blir kompromittert.
Senteret har kontinuerlig monitoriering av aktiviteter og respons på hendelser for å begrense
konsekvensen av uønsket aktivitet.
Management Board i Government of Ontario har opprettet en Security Design Group for å gi råd
ved design av sikre applikasjoner. God sikkerhetsdesign på et tidlig stadium forhindrer at
arktitekturer som ikke er sikre, blir implementert, og begrenser risikoen for sikkerhetshendelser.
Beredskapsplan og katastrofeplan
Det skal utvikles beredskapsplan og katastrofeplan for virksomhetskritiske systemer, og det skal gis
veiledning og råd til andre prosjekter.
Fordel: Beredskapsplan gir mulighet for rask og effektiv respons for å begrense uønsket
eksponering og konsekvenser.
Personellsikkerhet og fysisk sikkerhet
75 % av sikkerhetstruslene skyldes personer i organisasjonen.
Fysisk sikring skal styrkes, personalet skal gjennomgå en kartlegging med tanke på evt
sikkerhetstrusler, og det skal foreligge rutiner for å håndtere akutte hendelser.
Fordel: Kontroll av fysisk sikkerhet og personellsikkerhet forhindrer misbruk, og gir personalet
grunnlag for å oppdage uautoriserte aktiviteter. Det sørger også for at man har responsmekanismer
som i sin tur kan begrense tap.
Sikkerhetsorganisasjon
Opprettet for å styrke virksomhetens sikkerhet og støtte de forskjellige interessentgruppene i
sikkerhetsspørsmål. Alle hendelser rapporteres til og følges opp av et såkalt Center Of Excellence.
Fordel: En sterk sikkerhetsorganisasjon er nødvendig for å implementere alle elementene av det å
forhindre, oppdage, respondere og begrense på en helhetlig måte.
Hvor langt har man kommet i Government Of Ontario?
I løpet av siste år er følgende blitt oppnådd:
• Virksomhetskritiske systemer (75) er identifisert.
• Det pågår en risiko og sårbarhetsanalyse av alle kritiske systemer.
• Opplæringsprogrammet for sikkerhet er utarbeidet
• Information Protection Center er nå i drift 24*7*365
• Disaster Recovery testing er gjennomført ved 4 datasentere
• Autentiseringskapasiteten er styrket gjennom innføring av PKI løsninger. Government of
Ontario har den mest omfattende PKI bruk i Canada, og det forventes å nå opp i 100 000
sertifikater i løpet av året.
• Pilotprosjekter er startet for klassifisering av informasjon.
• Stillinger som Cluster Security Officer er opprettet og bemannet.
• Security Designere jobber sammen med utviklere
• Den første årlige rapport om informasjonssikkerhet og IT sikkerhet er levert toppledelsen
Konklusjon
Å bygge tillitt gjennom sikkerhet er mer enn en visjon; det må være en konkret og vedvarende
forpliktelse.
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Forhindre

Oppdage

eGovernment
Begrense

Respondere

Distinction Awards and Gala 2003
“The Distinction Awards Program and Gala 2003 are designed to formally recognize and celebrate
leadership, innovation and excellence in enabling and managing e-government within the public
sector. “
I år var prisutdelingen i ”Museum of Civilization” og SDF hadde fått fire billetter. De fire heldige
var: Lise Hilde, Lars og Odd. Vi ble tatt godt i mot som ”VIP-guest from Norway” og hadde en
strålende kveld med god mat, underholding og prisutdeling i fantastiske lokaler. Det var ca 800 som
var invitert.

Fire strålende fornøyde ”Special-guest”-deltakere som fikk muligheten til å overvære prisutdelingen.
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Resten av delegasjonen hadde eget foredrag på hotellet med besøk fra den norske ambassaden i
Ottawa som hadde hjulpet med å finne frem til en egnet foredragsholder som skulle fortelle oss litt
om hvordan Canada styres. Det er veldig greit med en faglig input av slik sort når vi skal i gang
med møter hvor man treffer representanter fra ulike offentlige etater. Å stille godt forberedt på
hvordan ”besøksetaten” er innplassert i det offentlige hierarkiet er god ballast å ha med seg. Det vet
vi godt fra erfaring fra tidligere studieturer samt at våre verter oftest blir hyggelig overrasket over
vårt kunnskapsnivå om dem.
De som hjalp oss med dette foredraget fra ambassaden var amb.sekretær Kristin Melsom og
praktikant Synnøve Follestad.

Hvordan offentlige sektor i Canada virker
Referent; Wilhelm Friis-Baastad
Referat fra møtet med Mrs. Nadia Verrelli.
Om organisering og samvirke, med spesiell vekt på ”federalisme” og
forholdet mellom federalt og det provinsialt myndighetsområde i
Canada samt diskusjonene om dette i dag.
Canada er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk system og
Wilhelm Friis-Baastad
en federal stat. Queen Elisabeth II er representert i Canada ved sin
oppnevnte general guvernør. Guvernøren ivaretar hennes myndighet i
landet; som for eksempel å innsette statsministeren, oppløse
Parlamentet, oppnevne medlemmer til Parlament og Høyesterett – alt etter råd fra statsministeren.
Det parlamentariske systemet i Canada er bygget opp etter modell fra Westminster i England med
”the House of Commons, The Senate and the Crown”.
Canada er også et representativt demokrati ved at innbyggerne velger hvem som skal representere
dem, og representasjonen er basert på antall innbyggere. Systemet har sterke og svake sider som
påvirker partienes valgstrategier.
Det er hovedsakelig fem regioner i Canada: Ontario, Quebec, the West which includes the Prairies
and B.C., the Atlantic and the North. Det finnes også vertikale splittelser i Canada, av blant annet
etniske og språklige årsaker, som resulterer i ulike grupper som lever side om side i Canada.
Regionale misnøye kommer ofte til uttrykk begrunnet i økonomiske forskjeller regionene mellom.
Den største faren ved slik regionalisme er frustrasjon og fremmedgjøring. Slike følelser har vært
vanlige i West Canadas politiske kultur, der man har følt seg utnyttet til fordel for de sentrale strøk i
Canada som Ontario og Quebec.
Den mest uttalte formen for nasjonalisme representeres av provinsen Quebec. Denne
nasjonalfølelsen ble en politisk kraft på 60-tallet med ”The Quiet Revolution” som kjennetegnet
kravene fra Quebec til Canadas federale myndigheter om språklig, kulturell og økonomisk
likestilling av de to nasjonene. Omtrent 85% av de fransktalende Canadiere bor i Quebec. Alle
offisielle trykksaker utgis på to språk, gateskilt, TV-teksting og presentasjoner gjengis også både på
engelsk og fransk.
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Andre splittelser i det Canadiske politiske samfunnet omfatter urbefolkningen ”The First Nations”
og de etniske minoritetene. Stridsspørsmålene dreier seg der som i Norge om deres opprinnelige
rettigheter til land, jakt og fiske samt deres ønske om selvstyre og innflytelse.
I 1971 - under Trudeau regjeringen – ble Canadas multikulturelle virkelighet anerkjent og offisiell
politikk, og den oppmuntrer de ulike samfunnsgruppene til å bevare deres språklige og kulturelle
arv. Dette ble bakt inn i konstitusjonen i 1982 som et vern mot diskriminering.
Canada er en forbundsstat. Føderasjonens hovedprinsipp ligger i maktfordelingen mellom den
statlige styring og lovgivning og de regionale myndigheters begrensede selvstyre. Oppfatningen om
at provinsene er likeverdige med de statlige myndigheter står sterkt, men stadig flere framhever på
den annen side at likestilling og likeverd best sikres gjennom staten og de føderale myndigheter
som representerer alle Canadiere. Diskusjonen føres videre i møte med nye behov for
fellesløsninger og samhandling.

Dag 4: Kongressen fortsetter
Industry enabled E-Canada
Referenter; Ingrid Gjelsvik og Marit Lofnes Mellingen
Paneldebatt med Michael Binder, Industry Canada; Tim Hoechst,
Oracle og Don Chapman, Novell
Tema for paneldebatten var hvordan næringslivet og forvaltningen
kan jobbe sammen for å gjøre e-forvaltning mulig, og for å støtte
regjeringens agenda innen innovasjon og e-gov.
Marit Lofnes Mellingen

Michael Binder, Industry Canada, innledet med å skissere hvordan
stillingen er i Canada i dag. Man ser en endring i næringslivet,
økonomien går over til å være grenseløs og global og man ser helt
nye måter for borger - forvaltning interaksjon. 100 % av Canadas skoler og biblioteker er koblet til
Internet. Canada har et godt utbygd bredbåndsnett, og en av de laveste aksesskostnadene i G7.
Canada er nr 2 i verden på bredbåndpenetrasjon (etter Korea), og målet er at innen 2005 skal alle
canadiske tettsteder ha bredbånd.
En telling om bruk av myndighetenes websider viste 51% besøk sist uke (okt. -03)
Bredbåndssatsningen har ført til at der er ingen grenser for hvilke typer næringsvirksomhet en kan
starte i Canada. Men det kommer en del nye utfordringer: tøffere konkurranse, industriell
infrastruktur, virusangrep/spam, internasjonale forskjeller i bruk av IKT (”Digital divide” –
forskjellen øker mellom de som bruker IKT og de som ikke). Bredbånd er grunnlag for e-business,
e-helse, e-innhold, e-læring, e-møter, e-government og e-forskning.
Myndighetene i Canada har nylig (oktober -03) bevilget 155 $ til bredbåndaksess via satellittstasjoner til spredte og nordlige områder i Canada. Satsingen er et samarbeid mellom
indistriministeren, som er ansvarlig minister for bredbåndsinfrastruktur og presidenten i Canadas
romfartsbyrå.
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Tim Hoechst, Oracle: Kommer satsingen ut til de som skal bruke den? En av de viktigste
oppgavene til industrien er å støtte myndighetene i denne utviklinga. Bedriftene må:
lage teknologi som møter kravene fra myndighetene
være lette å samarbeide med
hjelpe kunden å utnytte potensialet i produktet, lære dem å drifte teknologien og til lavest mulig
kostnader
lage teknologi som er rett form offentlig forvaltning
Utfordringen for næringslivet blir å hjelpe kunden å utnytte teknologien som stilles til rådighet, uten
at bedriften øker kostnadene i en spiral for egendel. Målet må være mer utnyttelse for mindre
penger.
Oracle startet i sin tid som et prosjekt hos US Federal government. Målet var å finne en ny måte å
lagre informasjon på. Oracle har alltid hatt en nært forhold til offentlige myndigheter og deres
spesialiserte behov.
Innkjøperkompetansen er ikke alltid like god hos kundene i forvaltningen. Men det må være et mål
og et ansvar for industrien å hjelpe kunden til å ta et rasjonelt og velfundert valg.
Oracle har i et nytt prosjekt tatt ansvar for at kunden konfigurerer og bruker programvaren riktig.
Dette er helt nytt i programvare-bransjen, men kommer til å bli stadig mer aktuelt. Oracles mest
suksessfulle kunder er de som videreutvikler teknologien og dermed bidrar til egen vekst.
Sikkerhetsarbeidet er høyt prioritert. Like viktig som selve sikkerheten er at kundene vet hvordan
sikkerhetsarbeidet foregår og hvordan løsningene utvikles.
Oracle mener at det er mest kosteffektivt å la IT-folk drive systemene. På den måten er det lettere å
garantere at produktet blir brukt som planlagt.
Internettaksess overalt og sikkerhetsløsninger overalt er grunnlaget for bruk av teknologien.
Ca. 15 000 leverandørpartnere av løsninger ser etter muligheter i markedet. Derfor er det svært er
viktig at man har et arkitektonisk lag som ligger over all teknologi, som kan ivareta sikkerheten og
serve flere sektorer.
Don Chapman, Novell:
Viktige spørsmål i e-forvaltning fremover vil være:
• begrensede budsjetter/ressurser
• samarbeid og ikke konkurranse
• identitets-, sikkerhets- og tilgangshåndtering
• brukerens forventninger har økt
• prioritering av hvilke initiativ forvaltningen skal ta
• fokus på effektiv levering av tjenestene
• ”The Digital Divide”: forskjellene i samfunnet øker.
• Steg for steg utvikling mot nye typer tjenester.
Portaler blir en viktig del av fremtiden. Det å kunne presentere informasjon og tjenester i en
kontekstuell sammenheng tilpasset grupper av enkeltpersoner, blir en utfordring. Kompleksiteten til
portalene vil også øke. Andre kritiske momenter i eGov er identifikasjon i portaler, og håndtering
av nyheter.
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Det blir også viktig å få ulike systemer i forvaltningen til å fungere sammen horisontalt. Mange
ulike verktøy er i bruk, og utfordringen blir hvordan man skal sikre utveksling av informasjon og
tjenester. Webservices er en løsning på dette som er blitt stadig mer vanlig. Det er viktig å bruke
web services som kan ”snakke” med hverandre uansett software. Åpne kildekoder blir stadig mer
viktig og aktuelt.
Lederkompetanse er et annet stikkord for hva det må fokuseres på i framtida. Utdanning av
personale som kan håndtere de nye utfordringene, samt fokus på organisasjonsledelse, er helt
nødvendig.
Dersom man skal få befolkningen til å ta i bruk nye elektroniske tjenester fra det offentlige, er det
også viktig at de har tillit til at personopplysninger og identitetshåndteringen er sikker. For at man
skal få til dette er det viktig at standarder blir utarbeidet. Dynamisk service trenger standarder som
er basert på autentisasjon og autorisasjon.
”det som virker er at hver enkelt sektor ser sine behov og at det gjøres et fellesgrep”
Teknologien løser ikke problemet. Menneskene må selv identifisere problemet som skal løses.
Link:
http://www.broadband.gc.ca/index.htm

Hamilton
Referenter; Toril Lund Andersen og Tor Arne Ringstad
Hamilton i provinsen Ontario ble, grunnet fem områder hvor de har vist
teknologisk initiativ, valg som presentasjonscase på kongressen.
Hamilton ble for øvrig tildelt en rekke prestisjetunge priser for sine
satsninger.
I sin presentasjon poengterte de sterkt at årsaken til suksess var fokuset
på kunder og verdier ikke teknologi. De vektla at dette hadde vært et
fundamentalt skifte av hvordan kommunen utførte sine oppgaver.

Tor Arne Ringstad

5 forskjellige historier ble gjennomgått for å vise endringene Hamilton
hadde gjennomgått:
Det første som ble presentert var ”My HR Info” (City of Hamilton Employee Self Service
Referance guide)
Dette er et tilbud til de ansatte i Hamilton kommune slik at de kan følge sin egen ansettelseshistorikk på kommunens intranett. Det er delt opp i 4 forskjellige kategorier:
Personlig informasjon som gir de ansatte mulighet til å se og oppdatere personlig informasjon så
som adresse, telefon osv.
Informasjon om den ansattes rettigheter så som helsetilbud, forsikringsordninger, pensjonsordninger
osv.
Informasjon om den ansattes fraværsregistrering så som sykdom og ferie osv.
Informasjon om lønn, skatter og avgifter. Dette gjelder også historiske data.

s studietur 2003

26

Den andre gjenomgangen var “map.Hamilton” (www.map.hamilton.ca) som gir kart og tjenester for
en rekke områder så som informasjon om eiendomsskatt, vann og avløp, bussruter, parker,
lokalisering av kontorer, politi og brannstasjoner, golfbaner, bygninger, trafikk volum, skoler,
universiteter og høyskoler, arenaer, rekreasjonssentre, museum osv.
Det tredje som ble vist var IT-startegien (HITS) som ble lagt til grunn. Målsetningen er å gi byens
innbyggere en rekke tjenester via eGoverment, supportere organisasjoners foretningsideer gjennom
effektiv bruk av informasjonsteknologi. Gi råd og tjenester ved implementering av tekniske
løsninger i organisasjonene. Definere og supportere teknologiske standarder. Automatisere
organisasjonens bruk av informasjon gjennom å samle data for å kunne dele disse på en effektiv
måte. Sørge for at teknologien er så strømlinjeformet at dette reduserer administrasjonens bruk av
ressurser slik at de administrative kostnader blir et minimum.
Den fjerde gjennomgangen var IP telefoni som ble implementer for å knytte sammen telefoni og
data sammen i byens datanettverk i stedet for tradisjonelle telefonlinjer.
Foreløpige tall viser at byen Hamilton vil spare opp til $1.8 millioner hvert år. Flytting, endringer
innenfor kontorer vil gå raskere og bli billigere. Alle byens offentlige kontorer vil kunne nås ved å
taste et fire siffret nummer. Alle telefoner vil ha tilgjengelig Voicemail, konferansetelefon osv.
Infrastrukturen er også bygget opp slik at fremtidig video konferanser kan benyttes.
Den femte sesjonen handlet om å lage en portal ( www.myhamilton.ca ) som kan gi alle byens
innbyggere og forretningsdrivende en enhetlig tilgang til innformasjon som kommunen kan gi. De
poengterte at dette ikke skulle være statiske websider men en portal ( overordnet webside) der hvor
man kunne søke opp de forskjellige tjenestene som kommunen kunne tilby fra et og samme sted.
Det er å bemerke at denne portalen er under utvikling.
Som bakgrunn for satsningen lå alle utfordringene myndighetene sto overfor: Nedskjæringer på
budsjettet, forventninger fra borgerne og forretningslivet, økende helseutgifter, en større andel eldre
befolkning, og utdannelsesnivået. HR ble derfor også ansett som viktig, da særlig for å opprettholde
eller øke kunnskapsnivået på f.eks internett.
I arbeidet ble det hele tiden tatt utgangspunkt i at IT kun er en ”enabler”. Dette medfører at skal
man få til endring så er det prosessene og kulturen i det offentlige som må endres.
De fokuserte på hvordan kunden vil ha informasjonen på Web, ikke hvordan hver organisasjon
kunne levere informasjonen.
De påpekte at de anså at det var en stor forskjell mellom en portal og et Web-sted. En portal vil ha
mange bakenforliggende databaser.
Deres visjon var ”One Stop Shop for Citizen”.
For firmaer skal det være mulig å fylle ut all nødvendig informasjon til det offentlige på Web.
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Standardisering av informasjon i straffesakskjeden
Referent; Odd Storm Paulsen
Alistair Rondeau, Leder av datastandard sekretariatet Solicitor General
Canada
Mangelen på felles datastandarder på tvers av staffesakskjeden
representerer en betydelig utfordring for utveksling av nøyaktig og
oppdatert informasjon om forbrytere og kriminalitet. I presentasjon ble de
initiativene som er tatt av Riksadvokaten og andre føderale myndigheter
”for å bidra til økt trygghet gjennom etableringen av Canadian Public
Safety Information Network (CPSIN) Data Dictionary” gjennomgått.

Odd Storm Paulsen

Utgangspunktet for presentasjonen var at offentligheten ser på
straffesakskjeden som en "forretningsprosess” som for eksempel starter
med en handling hos politiet, som videreføres hos domstolene og deretter i kriminalomsorgen.
Samtidig har hvert av disse områdene av kjeden opp til i dag utviklet informasjonssystemer som har
lite dialog med hverandre. Resultatet er Informasjonssiloer. For å overkomme dette er det
nødvendig med en nasjonal tilnærming som inkluderer alle som er involvert i
”forretningsprosessen”.
I Canada er ansvaret for utviklingen av dette felles fundamentet lagt til Riksadvokaten. Det nye
nasjonale nettverket for informasjonsdeling skal baseres på nye datastandarder som reflekterer
behovene fra alle involverte aktører. I tillegg til de offentlige virksomhetene som vanligvis
forbindes med straffesakskjeden er skattemyndighetene, immigrasjonsmyndighetene,
tollmyndighetene, ansvarlige for kriminalstatistikk og regionale myndigheter og leverandører av
hyllevareprodukter involvert. Det ble lagt vekt på at modellen må være nasjonal så vel som
tilstrekkelig fleksibel og mulig å oppdatere for å møte stadig skiftende behov hos ulike aktører.
Målet er at man gjennom en slik tilnærming skal gjøre det mulig å utveksle informasjon mellom
IT-systemene i de forkjellige delene av straffesakssystemet på en rask, effektivt og nøyaktig måte.
Utviklingen av datastandarder er bare en del av arbeidet med å integrere straffesaksområdet. Andre
initiativ som er på gang er aktiviteter for å sikre personvernhensyn, løse teknologisk
inkompatibilitet, utvikle en informasjonsdelingskultur, klargjøre det juridiske rammeverket, bygge
en felles policy og utvikle felles standarder for informasjonsledelse.
Det er tre typer datastandarder som utvikles:
Metadata som omfatter felles straffesaksbegreper, en logisk datamodell som beskriver
sammenhengen mellombegrepene og kodeverdier, transaksjonsdata og metaspråk.
Tyngden av arbeidet er utviklingen av en felles data dictionary som beskriver, navn definisjoner og
karakteristika. Et begrepshierarki er bygd med utgangspunkt i 7 kjerneområder. Alle objekter kan
relateres gjennom bruk av type, rolle og tilknytning.
Tenkingen var tidligere å bygge individuelle grensesnitt mellom hvert system. Dette var en
tilnærmet umulig oppgave å forvalte som la beslag på store ressurser.
XML er tatt i bruk som metaspråk. De standardiserte dataene benyttes til å utvikle XML schemas.
Disse blir lagret i et register som er tilgjengelige for medlemmene i CPSIN sliik at de kan bli
gjenbrukt. Et hovedmål har vært å erstatte individuell utvikling av grensesnitt mellom to og to
systemer med en navtenking slik at hvert system kun trenger to grensesnitt – ett til og ett fra CPSIN
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XML. Utviklingen av et eget XML vokabular for justissektoren ble imidlertid vurdert som
nødvendig. CPSIN Data Dictionary skal bli en autoritative metadatakilden for straffesakssystemer.
CPSIN har etablert en logisk datamodell (ER-modell) som benyttes for å holde oversikt over
dataelementene i straffesakskjeden. Man la vekt på å basere definisjoner og koder på internasjonale
standarder og nasjonale standarder der det fantes. Der det må utvikles egne koder forsøkte man å
arbeide seg fram til konsensus innen samarbeidsgruppen.
Hovedbudskapet var at implementering av felles datastandard er absolutt kritisk for å oppnå den
type interoperabilitet som alle innenfor straffesaksområdet har behov for.

Ontario Land Registry Leads in Secure Signature
Authhentication
Referent; Lars van Marion
Av Chris VoiceVice President of Web Solutions, Entrust, Inc. og Don Fusco Channel Manager,
Teranet Inc
Seansen begynte med at Don Fusco i Teranet redegjorde for hva
Ontario land registry system er. Oppsummert kan man si det ligner vårt norske GAB-register, men
med en provinsiell forankring.
I 1991 inngikk Ontarios Finansministerium en allianse med et konsortium av private firmaer som
gikk under navnet Teranet. Teranets mandat var å automatisere Ontario land registry system, ved å
digitalisere datagrunnlaget, og ved å oppgradere det underliggende systemet POLARIS slik at de
kunne håndtere opplysninger om mer enn fire millioner eiendommer, og utvikling av et
internettbasert informasjonssystem for eiendomsregistrering.
Electronic land registration (ELR) er utviklet som en pilot i partnerskap med leverandørene Teranet
Inc og Entrust Inc. Entrust har utviklet løsningen digitale signatur ELR benytte, mens Teranet har
stått for utviklingen av et GIS-basert saksbehandlingssystem kalt Teraview, og implementert
Entrusts sikkerhetsløsning i dette.
Siden 1998 har Ontario land registry system kunnet tilby sine brukere å registrere data om
endringer i eiendomsforhold elektronisk. Med dette var de også verdens første etat av sitt slag til å
kunne tilby fullelektroniske tjenester. Per i dag er det 13 counties som benytter den elektroniske
ordningen, og innen 2008 er planen at alle kommuner i provinsen skal være med på denne.
Alle transaksjoner i Ontario som innebærer en endring i eiendomsforhold skal meldes inn til
eiendomsregistret. Brukere av løsningen er nesten utelukkende advokater og eiendomsmeglere, da
det bare er godkjente profesjonelle som gis tilgang. Dette gjør utrulling av løsningen grei, man
kjenner i detalj til målgruppen. Alle parter er innforstått med at dette er svært kritiske systemer, og
at sikkerheten derfor må være svært høy. Å kunne fastslå identitet til en bruker digitalt ble et
sentralt punkt, og man falt ned på å bruke ”ekte” digitale signaturer og PKI. I denne løsningen er
brukerens digitale signaturer lagret på en diskett, men man vil innen kort tid gå over til andre, mer
robuste, flyttbare lagringsmedier.
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Å basere seg kun på SSL og enkle brukernavn/passordløsninger var aldri aktuelt. Valget var mellom
løsninger med PIN-/Timecode eller PKI/digitale signaturer. Valget falt på det siste fordi det både
var mulig å gjennomføre, og innebar absolutt høyest grad avsikkerhet. Entrusts’ mann, Chris Voice,
påpekte riktignok at biometrisk identifikasjon ville vært det absolutt sikreste, men samtidig så drøyt
at det ikke lot seg gjøre.
Oppslutning om løsningen har vært god, og i de områdene hvor elektronisk registrering er
tilgjengelig er opp i mot 90% av transaksjonene mellom advokater og eiendomsregister
elektroniske. Brukerne mener løsningen ivaretar både behov for forutsigbarhet og oversikt, samtidig
som de personvernhensyn i tilstrekkelig grad blir tatt hensyn til,

What Everyone in Government Should Know About Security
Referent: Hilde Kristin Storvig
Av Michael Murphy, General Manager, Canada, Symantec Corporation
Grunnprinsippene ved sikkerhet: det er viktig å være foran i landskapet selv om man mister ’noen
baller’ på veien.
De største utfordringene i dag er et økende antall og stadig mer komplekse virus, kompleksitet på
tvers av foretakenes infrastruktur samt at det er begrenset tid og ressurser til å stanse virus.
En annen utfordring er at når man får kontroll på virus kommer det nye til.
Sikkerhet er i dag ofte det siste man ser på når nye systemer planlegges. Man må tenke sikkerhet
tidlig og sikkerhetsinfrastuktur må integreres sammen med IT-design
Land som opplever flest virusangrep:
USA
51%
Kina
5%
Tyskland
5%
Sør Korea
4%
Canada
4%
Hva bør gjøres for å beskytte informasjonsverdiene:
• Slå av og fjern unødvendige tjenester
• Oppgrader programvaren når nye endringer kommer
• Konfigurer e-mail servere slik at de fjerner mail som inneholder virus
• Isoler infiserte Pc-er
• Lære ansatte til å ikke åpne vedlegg som de ikke forventer å få og filer som lastes ned fra
internett må scannes for virus.
• Sørge for at nødprosedyrer er på plass
• Teste sikkerheten for å sikre at tilstrekkelige kontroller er på plass
Det er viktig å forenkle sikkerhetsbestemmelsene ved at en:
• antar at alle områder ikke er definerbare
• forbereder for ulike trusler
• innser at forebygging og rask reaksjon er nøkkelen
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The information Management Leadership Challenge
Referent; Karianne Thuen
Av Ian E. Wilson, National Archivist of Canada, IM Champion for the
government of Canada.
Utgangspunktet for hans seanse var: Informasjon er en verdifull aktiva,
betrodd til nasjonalbiblioteket/nasjonalarkivet av innbyggerne, og det
har behov for å bli organisert/administrert.
Det er teknologien som muliggjør informasjonen, men det er ikke
teknologien som innehar verdien det er det informasjonen som har. Det
er informasjon som er statsmaktens forretningsvirksomhet. Historisk
forsking forandret seg, ikke på bakgrunn av teknologien, men fordi
informasjon er blitt tilgjengelig.

Karianne Thuen

Ca 50% av lønnsutgiftene i det offentlige blir i dag brukt på informasjonsintensiverende aktiviteter.
I gjennomsnitt får en ansatt 30 epost pr dag, og i snitt blir det til at hver enkelt bruker ca 2 timer på
å lese og respondere på epost.
Det var blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant statsansatte om hva som er den største
barrieren for god informasjonsforvaltning i ditt direktorat/tilsyn. Svarprosenten var som følger:
Organisasjonskultur
Kompetanse
Prosesser/verktøy
Lederskap
Straff for vegring
Annet

35%
5%
1%
40%
16%
2%

Denne svarfordelingen viser at det ikke er teknologien som er kjernen, men at man trenger
lederskap for troverdighet og adressering av problemer.
For å få til en god informasjonsforvaltning trengs det statlig overordnet policy i henhold til
informasjonen, og det trengs et rammeverk for forvaltningen av informasjonen. Sammen med
Treasury Board har Library and Archives Canada en arbeidsplan hvor man øker forståelsen og
bevisstheten rundt information management. Det har også blitt utviklet retningslinjer og verktøy og
lansert ”best practice”. Det har blitt gjennomført et metadataforum, en folkemøte med fokus på
beskyttelse og oppbevaring av elektroniske dokumenter. Det var veldig mange som var til stede, og
det kom spørsmål om det meste – alt fra video, bilder, e-post etc.
Andre initiativ L&A Canada har tatt for å framskynde overgangen til elektronisk informasjon er
følgende:
• Electronic Records Archival Framework
• Policy om filformater
• Forvaring av elektroniske publikasjoner
• Arkivering av websider (et internasjonalt symposium hvor Norge også deltok)
• Metadata, tilpasset ISO 151401

s studietur 2003

31

Utvikling og forandring kan starte hvor som helst, men kan bare bli en suksess og bli vedvarende
ved hjelp av engasjerte og forpliktede ledere, og for å få til det trengs det en kulturell forandring.
Det trengs også at administratorer må bli gjort ansvarlige for styringen/forvaltningen av
informasjonen, og det trengs et samarbeid for å finne de rette løsningene.

Converged Networking: More than voice
Referenter; Randi-Elisabeth Johansen og Kristian Erlandsen
Av Bob Hafner Chief Of Research Gartner Inc.

Innledning:
Konvergent informasjon – inklusive tale, bilder, video, interaktivitet,
web, meldinger, e-post og tradisjonelle applikasjoner – er blitt vanlig i
mange bedrifters nettverk. Mange tidlige implementeringer er enten
plaget med problemer eller direkte feil. Det er avgjørende å vite
hvordan man skal bygge infrastrukturen til multimedia- og
multidata-tjenester for å kunne levere den nye typen applikasjoner.
Randi-Elisabeth Johansen

Problemstilling:
Hvordan vil konvergens påvirke bedriftsinterne applikasjoner og
arkitektur fram til og med 2008? Hvordan skal organisasjoner i løpet av de neste 5 årene designe,
bygge og forberede deres nettverksinfrastruktur for å støtte konvergente, ”mediarike”
applikasjoner?
NB ! Gartner tillater dessverre ikke at vi skriver referat av innholdet i foredraget for offentlig
publisering, men kontakt gjerne våre referenter dersom du ønsker flere opplysninger
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“Connection” på terrassen
På ettermiddagen var vi alle invitert til noe de kalte ”Connection” på terrassen på taket. Der kunne
vi treffe alle som var med på konferansen. Her ble det servert deilig fingermat og godt drikke.

En fornøyd gjeng som nyter ettermiddagen.

Dag 5: Kongressen avslutter
Government is now called upon to serve in new and
spectacular ways – How can the industry help?
Referenter: Liv Norbye og Morten Rennesund
Etter år 2000 skled IKT industrien ned I en stor hengemyr. Både
den offentlige og den private sektor bremset opp og det var store
budsjettkutt. 3 år er nå gått, hva vil skje. Vil et komme initiativ fra
regjeringen? Det er store forandringer, vil dette omfatte
oppgradering av eksisterende systemer eller vil vi gå videre.
Hvordan møter vi de nye realitetene, er oppgavene definert?
Hvordan kan privat sektor bistå offentlig sektor?
Liv Norbye
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Michael A. H. Turner
Hengemyr eller ikke? 2002 var det verste året. Da var det negativ vekst på 1,25% innenfor ITindustrien. Skal vi fortsette med det gamle? 400 organisasjoner er i gang igjen med å investere i IT
(både offentlige og private) men hvor står industrien nå? Og hvordan kan industrien hjelpe
regjeringen?
Rick Bergqvist
Internet bruk er en nøkkelting. Det har gitt oss adkomst til ”alle”. Business kan være mer målrettet.
Prosessene kan forenkles og koordineres bedre. Applikasjonene kan utvides. Mer tilgjengelig
informasjon gir bedre beslutningsgrunnlag. Individuelle og felles mål kan samordnes og
synliggjøres bedre.
Leting etter filer er for komplisert. Systemer bør kunne bringe sammen info som er relevant på en
lettere måte. Dette er i ferd med å bli bedre. Eksempel: British Colombia. Systemer smelter
sammen, for eksempel betalingssystemer. Soldater trenes online, dette reduserer kostnader og gir
bedre løsninger og bedre service og kvalitet. SW er blitt bedre. Og løsningene kommer og er raske
og lette og bruke og det er en viktig forutsetning at det er lett å bruke løsningene. Er Internet klart
for dette? De har gode erfaringer med å inkludere brukerne. Målet nå er å fokusere på brukerne og
ha direkte deltakelse.
John Enger:
At regjeringen er med er veldig bra. Perspektivet bør være hvordan få ting til å skje og hvilke
forpliktelser og avtaler bør man gjøre på toppledernivå og nøkkelperson nivå. Hvordan bygge
beslutningsgrunnlag og presser? Alle i dagens samfunn møter begrensede ressurser. Derfor må
fordelene med programmer og løsninger synliggjøres. Noen dyre erfaringer har vært gjort og ikke
alltid brukt den beste måten å kjøre frem endringer på.
Noen prosesser må reutvikles Det er verre å feile i offentlig sektor pga. media overskrifter. Det
viktigste er å ha en ide om noe enkelt. Eksempel Mitchegan. Har utviklet forskjellige websider og
epost-systemer basert på forskjellige standarder. Etter lang tid kan de nå kommunisere.. eksempel:
verden forandrer seg, Tidligere var offentlig ansatte bundet til å jobbe i lunsjen, men online
tjenester gir brukerne mulighet til å benytte tjenester hele døgnet.
Eksempel: trenger ikke lenger å skrive navn og adresse m.m. på alle skjemaer (kobler i stedet baser
og henter info. Direkte)
Eksempel: 60 % av alle marinaer er online.
Det er mange måter å forandre statlige organisasjoner på Det offentliges anassvar er å se på
mulighetene. For eksempel organisering av arbeidere som jobber på forskjellige steder (hjemmefra
m.m.m)
Det er en utfordring at det er 28000 forskjellige web-sider i USA’s regjering og disse er dårlig
linket.
Eksempel: hvis du skal hjelpe et barn trenger man ikke møte et barn fysisk men kan hente opp
dokumenter elektronisk.
Det er behov for kommunkkasjons- og media strategi og IT-funksjonen må plasseres på toppnivå i
organisasjonen med topp kompetanse. Ikke bare teknologer i denne IT-funksjonen.
Det er feil å fjerne IT-avdelinger ved budsjettproblemer. Men vi må ha suksesshistorier som vi kan
bygge på videre i en trinnvis utbygging som er til for brukerne. ”whats in it for me?” ’Det er
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ndøvendig med en 24/7 policy. Det er viktig å rydde opp i systemene. Eksempel Navy marine coast
internet project. Har 100000 forskjellige applikasjoner.
Partnerskap er nødvendig Ulike folk må settes sammen med åpne linjer for å se fremover og finne
løsnigner.Det er en stor utfordring for regjeringen å se hva ulike stater kan gjøre sammen – ikke
hver forseg. Det blir sterkere løsninger ved å jobbe sammen. >Vi vil oppnå en økonomisk utfikling
basert på en solid teknologiog vil da tåle både budsjettkutt og nedbemaning.
Det er liten lønnsomhet i bare å lage sofistikerte løsninger men andre uten disse løsningen e kan bli
hengende etter.
Eksempel: Autsralia sparte 50 mill ved å være hightech.
Oppsummering: vi har en bevegelse mot konsolidering av det vi har utviklet og mot selvbetjening.
Partnerskap gir den beste fremdriften.
Q&A:
kjenner dere til noen alternative finansieringsmodeller som er i bruk?
Rick: Har ingen erfaring med det ennå
John: det viktige nå er å spare inn ved å effektivisere ved hjelp av gode løsninger og det vil
finansiere den videre utviklingen.
Er det ikke en utfordring å dele informasjon?
Ja. Det er en utfordring å være kommmuniserbar og overvinne ulempene med ulike standarder og
systemer. Det er ikke teknologien som er hindringen men lederskapet og det å dele informasjon.
Har dere eksempler på hva som er vanskelig å dele?
John: Det er ikke et teknologiproblem lenger men manglende vilje blant de som leder
organisasjonene til å dele info. Det er viktig å ta skritt som gir effektive løsninger sammen.
Rick: industrien leverer ikke bare teknologi men hele løsninger. Det vil være privat sektors bidrag å
oversette og implementere ogde og brukervennlige løsninger.
Er outsourcing en løsning?
John: Noen løsninger som har vært utviklet har vært gjort utfra en egen agenda, ikke alle i offentlig
sektor har den mest relevante erfaringen.
Rick: Det er ulike løsninger for outsourcing. Hvis du har ekspertise i etaten er det spørsmål om hva
vi bør drive med internt.
John: vi trenger mer evaluering.
Rick: vi må måle lønnsomheten i de løsningene vi utvikler.
Dere har snakket mye om lette applikasjoner. Hva gjøres for å kunne foreta strategiske ITbeslutninger i privat og off. virksomhet?
John: Noen tiltak har vært gjort som gir fordeler, for eksempel en felles portal. Det er behov for
større fokus på hvilken info. Befolkningen trenger og ønsker. Det må være topp 3 prioriteringer og
konkurranse blant de som ønsker synliggjøring på portalen. Det er store prosjekter på gang internt.
Rick: Det beste vi kan gjøre er å prioritere sterkt og velge løsninger som gir rask lønnsomhet.
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Transforming Government: e-government in Australia
Referent: Frank Ruus
Presentasjonen tilrettelagt av Robyn Fleming, General Manager
Information Framworks Branch. Framført av Garry Compton

Hvordan bruken av ny teknologi endrer offentlig
forvaltning i Australia.
Det er en økende erkjennelse i Australia av hvilke verdier som er knyttet
til informasjon, særlig hvis den deles på tvers av sektorer og
myndigheter. Effektiv informasjonsbehandling ses som grunnlaget for en
effektiv offentlig sektor.

Frank Ruus

Effektiv informasjonsbehandling har vært på reformagendaen siden 1997,
da de sentrale myndigheter publiserte rapporten ”Management of Government Information as a
National Strategic Resource”. Informasjonsbehandling gjennom bruk av nett-teknologi ble sett som
nøkkelfaktoren i forbedring av offentlig service. Hovedstartegien er at IKT skal støtte koordinering
og samarbeid på tvers av etatsgrensene. Hittil har deling av informasjon i hovedsak skjedd mellom
to eller noen få etater, i liten grad på bredere basis.
Samarbeid på tvers reiser en rekke utfordrende problemstillinger, bl.a:
• utvikling av styrings- og finansieringsmodeller
• utvikling av kompatible løsninger
• utvikling av nødvendige sikkerhetsløsninger
• ivaretakelse av personvernet
• endring av ”silokulturen”
Den australske regjering har i den senere tid gjort framskritt gjennom utvikling av et felles offentlig
rammeverk som styrer samarbeidet på tvers av etatsgrensene. Styringen er sentral, men skal så langt
mulig baseres på tilslutning fra aktørene. Rammeverket søker å tilrettelegge for at utviklingsarbeid
som er gjort i den enkelte virksomhet kan integreres i de nye fellesløsningene som utvikles.
Hovedaktørene i de sentrale myndighetenes styringskonsept er:
National Office of the Information Economy
Gir strategiske råd til regjeringen. Legger til rette for bruk av IKT i offentlig sektor. Initiativtaker til
samarbeidsprosjekter. Tilrettelegger nødvendig rammeverk og infrastruktur.
On-line Council of Ministers
Koordinerer on-line spørsmål på tvers av sentral, terretorial og lokal myndighet.
Information Management Steering Committee (IMSC)
Utvikler strategier for overordnet styring og investeringer i felles tiltak på tvers av sektorer.
Chief Information Officers Council (CIOC)
Diverse arbeidsgrupper identifiserer strategisk viktige spørsmål, og vurdere mulige tiltak som tjener
samordning.
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Utviklingen av samordnede tjenester på tvers av etatsgrenser forutsetter en klar forståelse av hvem
som betaler, hvordan gevinster oppnås og fordeles, og hvilken periode aktuelle investeringer
dekker. Investeringer i felles tiltak og felles infrastruktur er problematisk med dagens
budsjettsystem i Australia. Det arbeides for løse dette viktig spørsmålet.
På det tekniske plan er det avgjørende viktig at informasjon kan overføres og brukes på en
standardisert måte som fungerer på tvers av ulike organisasjoner og IKT-systemer. Nylig lanserte de
sentrale myndighetene The Interoperability Technical Framework, som kan benyttes av alle statlige
virksomheter i Australia. Dette er et overgripende sett av policies, standarder og retningslinjer, som
fastlegger hvordan etatene skal samhandle. Rammeverket er dynamisk og kan tilpasses aktuelle
utviklingsbehov.
Sikre tekniske løsninger er en forutsetning for at offentlige virksomheter skal utveksle informasjon
med hverandre og med private aktører. På sentralt statlig hold arbeides det derfor aktivt for å
etablere en sikker infrastruktur som statsetatene kan benytte, og løsninger som sikkert identifiserer
både statlig ansatte og personer som kommuniserer med forvaltningen.
Australia har en lov, Privacy Act,som i stor grad begrenser bruk, gjenbruk og kopling av
persondata. Utviklingen av lovverket på dette området er et avgjørende spørsmål i forhold til
utvikling av elektronisk forvaltning og forbedring av effektiviteten og servicenivået i offentlig
sektor. Et typisk eksempel er helsesektoren, der det nå arbeides med en Natinal Health Privacy
Code som skal trekke opp en ny ramme for samhandling mellom ulike nivåer og aktører.
Den australske regjering erkjenner i stadig større grad at en velfungerende teknisk platform ikke
løser de utfordringene som er knyttet til konservative holdninger og kulturelle barrierer i den
enkelte virksomhet.
Det må arbeides aktivt med disse spørsmål parallelt med utviklingen av infrastruktur og nye
systemløsninger.
Presentasjonen ble avsluttet med følgende sitat fra ”Two Cheers for the Bureaucracy” av Dr. Peter
Shergold:
” . . . the task of developing a whole-of-government response within government and between
governments requires both authoritative and collegial leadership, committed to team approaches to
problem solving, responsive to ”outside” views and driving a performance culture that sets high
score on innovative solutions unconstrained by traditional structures or approaches.”
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Technolinguistics
Referent: Morten Rennesund
Det er mange utfordringer knyttet til web-publisering, for eksempel
informasjons-overflow, at kun 10% av sidene på de fleste web-steder
brukes, vedlikehold av innholdet, ivareta tommelfingerregler som 3 klikk
til det du trenger, fange brukernes oppmerksomhet innen 3 sekunder og
oppdatere sentral informasjon innen 3 måneder.
Flere offisielle språk er også en utfordring. Man må oppnå en kritisk
masse for både engels- og fransk-språklige brukere og web-innhold
Morten Rennesund
samtidig, og sørge for ekvivalente (men ikke nødvendigvis direkte
oversatte) sider på begge språk. En side med skrive-tips vil for eksempel
se helt forskjellige ut avhengig av om den er beregnet på et engelskspråklig eller fransk-språklig publikum. Det er ikke nok oversettere til å kunne ivareta alle disse
hensynene. IT har brutt tids- og rom-barrierene, men ikke språk-barrieren.
Pr. i dag utvikles sider helt på nytt for hvert språk. Dette er en lite skalerbar løsning, er svært
kostbart, medfører lang time-to-market og dårlig kvalitet. Teknologiske løsninger vil kunne snu
dette bildet ved at man får oversettelser samtidig som innholdet lages. Dette vil gi raskere utvikling
og lavere kostnader.
Løsningen på problemet er strukturering av innholdet slik at det er enkelt å finne avsnitt som skal
endres/oversettes. Det er pr. i dag ikke implementert noen automatiske oversettere på sentrale
Canadiske web-steder, men strukturering av informasjon vil gjøre det enklere å benytte slike
verktøy i fremtiden.

Supporting E-government through IT shared services
Referent; Ingrid Gjelsvik
Av Byron Barnard, Assistant Deputy Minister Common IT Services

Bakgrunn
Ordningen med e-Government i British Columbia kom istand i 2001 etter at ny regjering hadde
overtatt. Provinsene fikk på denne tiden en oppsving etter ca. 2 år med stillstand. British Columbia
har ca. 4,1 mill innbyggere.
Nøkkelutfordringen var å få balanse i budsjettet. Denne utfordringen førte til at man foretok en
fullstendig gjennomgang og evaluering av nødvendighet og funksjonalitet på alle programmer og
arbeidsfelt for å luke ut det overflødige.
Reorganisering ble nødvendig for at man kunne tenke nytt. Spørsmål man stilte seg var:
• hvordan er ansvarsfordelingen organisert?
• hva er fellesansvar?
• hva kan vi dele?
• kan privat sektor overta noen av myndighetenes funksjoner? ; man var åpen for at man kanskje
kunne komme fortere videre ved å involvere privat sektor
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•

kan man bryte ned noen murer ved å dele tjenester, få fokus på hva som virkelig skal gjøres og
dermed få fordeler av denne fokuseringen?

Økt bruk av IT var en nøkkeldriver. Dermed ble en redesign av tjenesteleveransene nødvendig.
Et faktum er at Internett er her for å bli og alle borgere skal ha adgang til dette. Canadiske borgere
som ikke har adgang til Internett skal ha adgang til digital telefon.
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Digitalisering av en mengde tjenester ble planlagt, f. eks veikart og dokumenter. Første steg var å
finne en felles arkitektur.
Myndighetene hadde mange portaler. Etter gjennomgangen av det tilgjengelige verktøyet kom man
til at det var ønskelig å utvikle én felles portal. Dette mente man ville utelukke dobbeltarbeid og
virke selvregulerende idet man ville slippe problemer med at ting produseres uten å stemme overens
med gjeldende standarder.
Hva gjorde de
• Systemene som brukes er utviklet av flere leverandører for å stimulere markedet, men man har
en felles organisasjon som passer på at standarder holdes slik at systemene snakker sammen.
Organisasjonen driver også autorisasjon-service og annen IT- service på servere og databaser
eller fellesapplikasjoner
• De tjenestene som man så kunne gjøres av bedriftene selv, ble delegert fra myndighetene, slik at
organisasjonene selv kunne drive tjenesten
• Felles e-postsystem
• IP-basert nettverk over alt
• En felles portal – med informasjon inn og ut
• Felles standarder; man regner med å havne på 2 eller 3, men dette er mye bedre enn de tidligere
15
• Det enkelte departement betaler 135 can $ ( ca 700kr) pr. mnd. for å delta i ordningen.
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Hva har Bristish Columbia lært av prosessen som kan være viktig for andre å vite?
• Støtte fra alle ledd i organisasjonen er viktig
• Å utvikle løsninger tar mye lenger tid enn man antar. BC opplevde at det tar ca. 2 - 3 år å bygge
og integrere en slik løsning.
• Det er viktig å etablere en separat gruppe med prosjekterfaring som rapporterer og evaluerer
• Man vet ikke alltid hvordan man skal nå målet, men man må tro på at man vil nå det!
Hva mener brukerne?
Det avhenger av hvilke brukere man spør. Borgerne og forretningsfolk er svært fornøyde med
løsningen. Internt i departementene er det delte meninger og lavere tilfredshet. De ansatte har fått
omorganisert sine arbeidsoppgaver og noen har måttet gi fra seg ansvar de trivdes med å ha. Mange
av disse har allikevel skjønt at de tidligere har hatt for stor frihet og at man vil kunne vinne på å
dele tjenester.
Link: http://www.solutionsbcsharedservices.gov.bc.ca

Global Technology Trends in E-Government
Referenter; Hilde Kristin Storvig og Karianne Thun
Av Michael Turner, Assistant Deputy Minister in Telecommunications and information Program.
Det ble vist til fjorårets trender og utviklingen innen E-government, hvor flesteparten snakker om
eierskap, åpne kilder, nye webverktøy, nett-tjenester og utviklingen av forvaltningen.
Trender for 2003:
• Nytenking innen forvaltningenes strategier
• Brukernes gjennomslagskraft
• Riktig tjeneste til riktig bruker
• Mobil tilgang til den statlige forvaltningens tjenester
• Målbar suksess
• Godkjenning av programvare basert på åpen kildekode
Nasjoners utvikling
Canada;
Det landet med høyest oppkoplingsmulighet med 100% geografisk spredning ved hjelp av satellitt
65% av canadiere har internettoppkopling, og 77% har PC
Halvparten av alle nettsider er på engelsk
10% av innbyggerne er koplet til bredbånd.
Europa;
48% utbygd til bredbånd.
I øst-europa er det bevegelse innen privatisering og nettverksoppgraderinger og det er blitt tildelt
store summer til investeringer etter kommunismens fall.
I Irland er det nesten ikke utbygd noe bredbånd, det er lansert ADSL men er svært dyrt i pris.
Forvaltningen har etablert en policy om spredning av bredbånd
New Zealand:
Revidering av strategien, det går mot online authentication
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Et program med navn Metalogue 2; Et oppevaringssted for offentlige tjenester og informasjon.
Australia:
7% av onlinebrukere har tilgang til bredbånd
Den statlige forvaltningen har etablert ”The National Broadband Strategy Implementation Group og
satt av 143 mill dollar til dette
Afrika;
50% av linjene er tilgjengelig i store byer, hvor 10% av befolkningen bor.
Sentral-Asia:
Dårlig infrastruktur
Utbygging skjer ved at noen store leverandører er blitt involvert (Ericsson, Motorola)
Men Korea er ledende på verdensbasis når det gjelder bredbåndsutbygging (20% av innbyggerne
koplet til)
Taiwan har satt 2008 som årstallet da 6 millioner husstander skal være tilkoplet, og landet skal være
eNasjonen i Asia. Det er satt av US$ 1000 Mill fra statlig hold og US$ 1 Billion fra det private.
Midtøsten:
Velstand på grunn av olje. Det er statlig kontroll over handelen og over informasjonen
Sør-Amerika:
Sørlige land er foran i privatiseringen
Brasil og Chile er de ledende landene
I april 2003 ble det lansert en ny standard for høyhastighetstilkopling trådløst (IEEE 802.6 Wireless
Metropolitan Network), og det er tro på at trådløs tilgang vil bli et av standardkomponentene for
løsninger til det statlige, 70% av statlig pengebruk innen tilgangssatsing vil bli innen G2G og G2B.
Nyheter:
NetServices; Content Management, Søkemaskiner, epost over web, Fjernfiltrering av spam og
virus, analysering av websider
Open Source; Offentlig sektor kommer med policy rundt bruken av åpen kildekode, I Europa er det
blitt gitt skattelette til firmaer som har valgt åpen kildekode. I India er det innført skolelinux, og der
er det et svært høyt kunnskapsnivå på kildekoden. Apache er den ledende webserver.
SmartCards; Kina lanserer snart nasjonalt ID-kort, Det går noe saktere i USA mens Belgia er i et
pilotprosjekt.
Biometrics; Det har vært framme mange forslag til gjenkjennelsesfaktorer for eksempel
fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning. Men den sikreste måten ser ut til å kjøre en irisscan. I USA
og Canada blir det snart innført biometriske pass, mens VISA i europa tester ut ansiktsgjenkjenning.
PKI
Trengs fordi vi har behov for samme sikkerhet i den digitale verden som med fysiske dokumenter,
blant annet er konfidensialitet viktig. I OECD er det totalt 26 land som tester PKI-løsninger
Framtiden:
Nanosensorer; Intelligente aktive sensorer engang også i nanostørrelse
E-papir; Bøybar carbonbasert flatskjerm som viser innhold
Molecular Level Memory – 64bit Memory på størrelse med en 1mikrosquare
FuelCells – Bruke karbon som omdannes til elektroder som strømtilførsel
GridComputing – vise fram uavhengig kilde over avstander med en enkelt systemimage.
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Information Management: an enabler for Service
Transformation
Referent; Håkon Olderbakk og Arne Thorstensen
Dagens teknologi har ført til store forventninger til å finne aktuell,
korrekt , relevant informasjon for de oppgaver vi skal lose. Et viktig
aspekt av dette er å vite hva vi vet og vite hvordan vi skal finne det
vi vet.
Det var flere sesjoner med paneler som diskuterte dette temaet.
Hovedessensen er at metadata for dokumenter og en felles
tilnærming til bruk metadata er nødvendig. Her er det nødvendig
med en standardisering. De fleste refererte her til DUBLIN Core som
modell for metatagging av dokumenter.

Arne Thorstensen

Det ble også understreket at det er viktig å gjøre dette når dokumentet lages.Det er en enormjobb å
gå gjennom materialet i ettertid for å lage metadata for disse.
Mange av oss har vel erfart at metadata for dokumenter er viktig for f.eks internettsider. De
automatiske søkesystemer finner all slags irrelevante dokumenter og som regel alt for mange. Det
vil lette muligheten til å finne den riktige informasjonen når vi gjennomfører et søk. Vi er mange
etater som bør ta lærdom av dette ved utarbeiding av søkesystemer på egne sider.

Så sett i gang og lag metadata for dokumenter. Ikke minst internettsider og bygg opp søkesystem på
disse metadataene.
http://www.dublincore.org

On-line engagement Citizen engagement in e-Government
Referenter; Eva Samuelsen og Annikken Seip

Oppsummering
Parlamentet i Canada har opprettet hjemmesider og diverse
muligheter for elektronisk kontakt med velgerne. Det har gitt stor
aktivitet mellom representantene og velgerne. Etter
representantenes og prosjektets mening har det gitt bedre grunnlag
for styring av landet. Prosjektet viser behovet for å forstå hvordan
man skal engasjere publikum og behov for støtte og hjelpemidler
til representantene.
Eva Samuelsen

Innlegg:
Helen McDonald, Tresury Board, ledet sesjonen. Innledere var
diverse medlemmer av det kanadiske parlamentet.

Dr. Carolyn Bennett, MP, var aktiv i utviklingen av den elektroniske kommunikasjonen mellom
borgere og parlamentet. For henne var følgende vesentlig og tankevekkende:
• Antallet som stemmer går ned – særlig blant yngre velgere. 11 % kontakter sine representanter.
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•
•
•

Det er forskjell på ha grunnleggende verdier og å ha meninger
“Parliament is a minor process obstacle” We must have a way to do this better.
6% av kanadierne er medlemmer av politiske partier mens 8% er medlemmer av andre typer
organisasjoner, så som miljøvern og menneskerettigheter.
Hun hadde erfart at folk ikke ønsker å styre, men å bli hørt av de styrende. De ønsker en effektiv
offentlig sektor.
Parlamentsmedlemmene bruker mange metoder for å nå ut til sine velgere. Men de fleste
representantene er langt fra sin velgermasse. Derfor kan elektronisk kommunikasjon bli et godt
hjelpemiddel. Bennett skriver på web om alt hun arbeider med i komiteer. De som tok kontakt og
hadde forslag som kunne brukes i parlamentet, ble inviter til rundebordskonferanser for å utdype
løsningene.
Det var et uttalt mål for prosjektet at parlamentsmedlemer skal samarbeide mer direkte med
innbyggerne i landet. E-konsultasjon er ett av en serie steg som skal gi en integrert tilnærming til
komiteearbeid i parlamentet. Erfaringen hittil er at arbeidet blir grundigere med tilgang til internett,
f.eks. det å finne bakgrunnsmateriale.
Nettstedet for parlamentsmedlemmene er innholdsdrevet. Underkomiteers dokumenter er
tilgjengelige på nettet. Det samme gjelder lenker til tilsvarende saker eller annet
bakgrunnsmateriale.
Ikke alt legges på web. Det vurderes i hver enkelt sak. I prøveprosjektet fikk de tak i og benyttet
input fra publikum. Det ble benyttet forskjellige verktøy for å innhente informasjon. Publikum
kunne svare på meningsmålinger, ”del din historie” eller ”presenter din løsning”.
Prosjektet evaluerte kontakten og førte statistikk. 40% av dem som fant webstedet var tilknyttet
politikken.
Bruken av nettstedet viste behov for on-line og aktiv politisk støtte for parlamentsmedlemmene.
Man må sette opp nok tid til planlegging og utvikling av nettstedet.
Bill oppsummerte at bruk av internett som kanal for kommunikasjon med velgerne, ga bedre
lovgivning og et mer robust demokrati.
Prosjektet oppsummerte at nettstedet hjelper kanadierne med å utvikle elektronisk forvaltning og
det hjelper publikum til å bli hørt av parlamentsmedlemmene.
Mellom 22.1 og 22.6 2003 la departementet ut et dokument med 14 spørsmål som publikum kunne
svare på, se www.foreign-policy-dialogue.ca. Spørsmålene lå ute mens Irakkrigen pågikk og folk
kunne spørre om det de ville. Underveis ble det avholdt 15 møter i hver av de 15 provinsene og i
nordterritoriet. I tillegg ble det avholdt 19 ekspertmøter.
Det ble registrert
• 62 000 oppslag på websidene
• 1828 deltakere
• 3556 svar på spørsmål
• 2000 meldinger til/i diskusjonsgrupper
• 23000 nedlastinger av ministeres dokumenter.
Det ble tydelig at nettstedet aktiverte representantene til mer fysisk aktivitet i tillegg. Den økte
aktiviteten førte til for mye uventet arbeid for noen representanter. Det må man ta med i
betraktning når man starter et slikt nettsted.
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Prosjektet ble ikke markedsført. Likevel kom det rakst store mengden e-post. Det kom overraskende
på representantene da prosjektet startet og det var en viktig erfaring for dem.. Flere av innlederne
mente at kvaliteten på arbeidet ble overveldende mye bedre ved alle innspillene de fikk via e-post..
Internett skapte ekstra arbeid for representantene, bl.a. forpliktelsen til å bruke engelsk, fransk og
eventuelle urbefolkningsspråk. Fulle oversettelser av dokumenter kan kreve mye arbeid og gi store
nedlastinger til velgerne. Derfor prøvde de i noen tilfeller med raske, overordnete oversettelser slik
at leserne skulle få oversikt over aktuell problemstilling. Da registrerte de at ingen brukte den
fullstendige oversettelsen og at en del brukte den raske oversettelsen.
Det er ofte ’lobbygrupper’ som deltar i kontakten med representantene, selv om det i dette
prosjektet var enkeltindivider de ønsker samhandling med. Men det var også grupper av folk som
de ikke viste om eller hadde hørt fra tidligere som tok kontakt. Bl.a kom det henvendelser fra annet
helsepersonell i tillegg til de forventede doktorene. Funksjonshemmede deltok i større grad. Det at
prosjektet ble gjennomført samtidig med Irakkrigen, trakk andre inn i kommunikasjonen. De
prøvde å legge til rette for at unge skulle delta. 6% var under 29. Over 60% av henvendelsene var
fra kvinner. Meldingen fra befolkningen var at det satte pris på å bli lyttet til. Men man må tenke på
mer på borgernes kommunikasjon med parlamentarikerne, på de mange som er på den gale siden av
den digitale skillelinjen. Men på spørsmål om kontakt med den eldre del av befolkningen fikk vi
inntrykk av at det er yrkesbefolkningen som er av interesse.
Etter vurderinger ble det tillatt for statsansatte som ikke utvikler politikk for regjeringen, å delta på
lik linje med andre borgere.
Parlamentsmedlemmene som skulle delta i prosjektet gjorde det på ulike vis. En av dem sa han
ikke ville delta fordi det var så mye arbeid. En annen ville teste det om det var til hjelp for ham i
hans arbeid. Han syns ikke det. Dr. Bennett brukte systemet hver dag. Prosjektet oppsummerte at
det var vesentlig å legge forholdene til rette for representantene og hjelpe dem i gang. De får ikke
verktøy tilpasset ny teknologi for å kunne holde kontakt med velgerne, ikke printere, ikke PC-er.
Vedlikehold og strukturering av nettstedene er en essensiell nøkkelfunksjon som trenger gode
verktøy for å lykkes.
Prosjektet la vekt på å bruke publikum til å finne ut og endre hvordan brukergrensesnittet skulle
være. I hovedsak ønsket publikum å bruke tradisjonelle, tjenester basert på grupper eller
temaord/emner. De ga positive tilbakemeldinger på å være engasjert i et forum. Som alle andre
forum bør det være en moderator, og for canadisk befolkning er tospråklighet viktig.
Verktøyet er utviklet av universitetet i Toronto. Alle offentlige organer kan få tilgang til
programmet og bruke det innen sitt område.
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Dag 6: Vi besøker Treasury Board og Canarie
From Government On-Line to Service Transformation
Referenter; Wilhelm Friis-Baastad, Frank Ruus og Liv Nordbye
Av Helen MacDonald, Assistant Secretary, Treasury Board Secretariat
Canada er 9 millioner kvadratkilometer og strekker seg over 6 tidssoner
30 millioner innbyggere hvorav 77% bor i byer. 2 offisielle språk.
3 myndighetsnivåer: Federale myndigheter, 13 provinser og mer enn 5000 kommuner
Sentralt er det 126 departementer, statlige myndigheter eller virksomheter som er ansvarlige for mer
enn 1600 program og ulike tjenester. 260 000 statsansatte som benytter 6.1 mill Canadiske dollar i
årlig forbruk. Det er 13400 IT-ansatte for å betjene federale myndigheter.

Helen MacDonald forteller om GOL mens Ole Gunnar lytter.

Canada har verdens ivrigste internettbrukere ifølge Accenture-rapport fra april 2003.
70% bruker nettet jevnlig. 49% av husstandene har brukt Internett jevnlig siden 2001. 34% av
husstandene har besøkt statlige nettsider nylig.
Canandiens ønsker at myndighetene bør tilby sine tjenester online. 77% er enige i at Internett har
gjort det enklere å finne informasjon om offentlige tjenester og program.
Mål og visjon er at det skal bli jevnlig internettbruk i løpet av 2005 og at brukerne skal bli 10% mer
fornøyd. Det etableres klientsentrerte tjenester som besørger dette.
Det er en 4-delt arbeidsplan for visjonen om tjenestetilbudet: 1. Leveransen av tjenester skal ha en
brukerorientert tilnærming. 2. Det skal være en felles sikker infrastruktur som skal gi trygghet. 3.
Det skal være en tverrdepartemental tilnærming for å utvikle de rette løsningene.
4. Kommunikasjonen skal forandres fra høykostkanaler (eks. skranketjenester) mot nettbasert
selvbetjening.
Canadas strategiske investeringer i GOL (Government On-Line) er på 880 millioner dollar over
seks år fram til 1.1.2006. 357 millioner benyttes til tjenesteutvikling, 472 millioner til en felles
sikker infrastruktur og 51 millioner til kommunikasjon og resultatmålinger.
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Organisering og ledelse av prosjektet ivaretas av finansdepartementet i samarbeid med de andre
aktørene.
Staten har mange websider avhengig av hva du leter etter. Nå ønsker Canada å samle dette via en
portal ”No wrong door philosophy”. Konstruksjonen har blitt utviklet ved hjelp av 22 fokusgrupper
med brukere sterkt involvert. Eksempler på det er ”Allisons story”; som er et slags intervju med en
person om hva som trenges av offentlige tjenester – enten som privatperson i alle livsfaser eller som
gründer. Eksempler på online-tjenester er banktjenester, kommunale helsetilbud,
tjenestemannsforsikring, arbeidsformidling, studiefinansiering, stipendforvaltning, trygdeytelser,
pensjonsordninger med videre. Flere av disse tjenestene baseres på autentisering ved hjelp av epass, PKI, smartcard eller lignende.
Canada har gått igjennom en stor opprydnings- og sammenslåingsprosess når det gjelder
tjenestetilbudet. Fra de tidligere 500 tjenester skal man ned til 135 i 2005. 88 av tjenestene gjelder
tjenester mot enkeltindivider/publikum, 39 er rettet mot næringslivet og 8 er for internasjonale
besøkende. Mot 2005 jobber prosjektet for å oppnå felles oppdaterte policyregler og standarder på
tjenestene. Det søkes etter et felles og enhetlig grensesnitt mot brukerne uansett fagområde eller
emne, noe som gjør søk og gjenfinning enklere.
Den enkeltes personvern skal sikres i alle løsninger, og det gjøres et stort arbeid for å identifisere
risiko og sikre løsninger.
Det legges vekt på god informasjon og man er villig til å endre lover og forskrifter for å legge til
rette for mer integrerte tjenester og bedre rutiner. Kommunikasjon og tilbakemelding fra
innbyggerne benyttes metodisk underveis. Tilbud til funksjonshemmede prioriteres høyt.
Utviklingsarbeidet er rettet mot hva vi ønsker å oppnå for brukerne, uten å fortelle hvordan dette
teknisk skal finne sin løsning. GOL arbeider for å etablere en sikker plattform og sikre tjenester,
som kan gjøre det mulig å aksessere de ulike tjenestene med ett og samme e-pass. Det er 95000 epassbrukere i dag.
Vi har strategier for å møte utfordringer knyttet til endringer i befolkningssammensetning. Vi støtter
IT-tjenesteutvikling i kommunene ved å tilrettelegge for felles standarder og ved fokus på
opplæring, kompetansevridning og rekruttering. Her benyttes e-læring, arbeidsbeskrivelser,
kompetanseprofiler og organisasjonsmodeller. På denne måten har GOL en nøkkelrolle i å
modernisere hele offentlig sektor.
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GOL måler fremskritt innenfor 11 områder:
Innbygger- og brukersentrert forvaltning, brukervennlighet, tilgjengelighet, troverdighet, bedre og
raskere tjenester, mengdebegrensning av samlede tjenester, kundenes bruk av tjenestene,
tjenestetilpasning, brukertilfredshet, skalerbarhet i tekniske løsninger, sikkerhet og personvern,
effektivitet og innovasjon/fornyelse.
Canada legger vekt på å gå grundig igjennom tjenester og arbeidsmåter slik at en ikke bare
automatiserer en gammeldags rutine.
Vi rapporterer våre fremskritt gjennom ”GOL overview report” i tillegg til departementets egen
årsrapportering. Vi leverer også en fremskrittsrapport i løpet av 2003, og regjeringen leverer en
rapport fra ”Government Online Advisory Panel” i desember 2003. Prosjektet er optimistisk med
tanke på rask adopsjon med bakgrunn i erfaringene med banktjenester.
Prosjektet er organisert tverrdepartementalt med månedlige møter og mange arbeidsgrupper.
Finansdepartementet leder flere av disse. De opplever daglig utfordringer med matrisejobbing i
forhold til andre løpende oppgaver i departementene. Departmentene må utvikle sine nye ITtjenester innenfor egne budsjett med unntak av enkelte obligatoriske tiltak som finansieres av
fellesressursene.
GOL har positive erfaringer med å tenke horisontal informasjonsutveksling. Neste skritt er å
organisere representanter som hører sammen ut fra de nye tjenestenes brukerprofil. Det er etablert
en egen arbeidsmodell for hvordan man kan analysere tjenesteutvikling og kvalitet.
Det er behov for større grad av departemental koordinering og samordning også av IKT-innkjøp og
systemetablering. Felles standarder og felles arkitektur er noe prosjektet hjelper til med. Når
underliggende virsomheter skulle sette i gang nye prosjekter får de besøk med bistand til arkitektur
og evaluering. Det er viktig at man informerer godt og koordinerer tiltak.
De tekniske mulighetene endres raskt og mange av løsningene bør bli hyllevare som kan benyttes
på stadig flere områder. Nå må det fokuseres mer på informasjon som verdi i seg selv, og
muligheten for gjenbruk og gjenfinning.
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Helen MacDonalds egen visjon var èn felles teknisk plattform, og en felles inngang til de samlede
tjenestene federale myndigheter kontrollerer (fordelt på 16 kontorer og 3 avdelinger).
Prosjektets mål er at flere kunder skal bruke de elektroniske selvbetjeningsløsningene fremfor
kontaktsentre eller skranker. Fremover vil GOL hele tiden spørre oss hvordan vi kan videreutvikle
arbeidet ut fra en brukerrettet tilnærming. Vi må gjennomtenke på nytt våre administrative
strukturer for å tilrettelegge for enkel adkomst fra de ulike brukergruppene.
Hovedoppgaven går ut på å forenkle adkomst og tjenester, og så formidle våre fremskritt slik at vi
makter å skape et helhetlig og integrert tjenestetilbud.

For mer info:
www.canada.gc.ca
www.gol-ged.gc.ca
www.cio-dpi.gc.ca

Tilleggsinformasjon fra spørsmålrunden:
- Hvilke sanksjonsmetoder har dere overfor departement og andre som ikke følger opp prosjektet?
Finansdepartementet kan underkjenne neste års budsjett til vedkommende etat, men vi mener vi er
avhengige av å finne løsninger som blir forstått eller å hjelpe de til å forstå. Vi har dårlige erfaringer
med å tre løsninger ned over.
Hvordan er kommunikasjon mot de lokale nivå?
Det var møter med provinsene tre ganger i året og det ble også gjennomført møter med
representanter for kommunene.
De så ønskeligheten av å også etablere dialogfora med politikere på ulike styringsnivå.
Hva er de største utfordringer nå og framover?
Betalingsvillighet, drift og vedlikehold av de løsninger som nå bygges opp etter prosjektperioden.
For tiden beslutningsvegring på grunn av skifte av statsminister som skjer først i februar. Vanskelig
å få drivkraft videre uten god politisk backing.
Større behov for sentralisering og kontroll med at det ikke lages avvikende opplegg.
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CANARIE
Referent: Randi Elisabeth Johansen,Thor Arne Ringstad, Kristian Erlandsen
Vertskap for møtet:
Andrew K. Bjerring, President and CEO, CANARI Inc.
Walter Stewart, Chair of the Board, Director Business Development Silicon Graphics Canada
Susan Baldwin, Senior Director, Operations
David Macneal, Director Network Relations

Om CANARIE
CANARIE er en non-profit organisasjon støttet av sine medlemmer, prosjektpartnere og føderale
myndigheter. Organisasjonen ble opprettet 1993. Målsettingen er å legge til rette for utvikling og
bruk av Canadas avanserte kommunikasjonsinfrastruktur. CANARIE er en forkortelse for Canada’s
advanced Internet development organization.
CANARIE har 2 hovedfunksjoner. De opptrer som et råd for tildeling av forskningsmidler
(uavhengig av den sittende politiske ledelse) og de leverer infrastruktur til forsknings- og
utdanningsinstitusjoner.
Sentrale interessenter i CANARIE er universiteter, forskningsnettverk i provinsene og andre
forskningsnettverk, college, nettverksoperatører, IT sektoren, små og mellomstore bedrifter,
utdanningsektoren, helsesektoren og provinsene.
Finansieringen er delvis offentlig og delvis gjennom medlemsavgifter som varierer fra CAD 2.500
til 20.000.
http://www.canarie.ca/
Vi ble ønsket velkommen av Styreleder Walter Stewart og Adm.dir. Andrew K. Bjerring. Walter
Stewart er forretningsdirektør for Silicon Graphics, Canada og har ansvar for koordinere deres
verdensomspennende satsning på GRID Computing. Han var tilfeldigvis i Ottawa denne dagen og
tok seg tid til å hilse på oss. Han ønsket å påpeke viktigheten for SGI av å være medlem i
CANARIE. Etter at vertskapet hadde presentert seg, forklarte Ole Gunnar litt om bakgrunnen for
besøket og alle deltakerne presenterte seg.
Susan Baldwin og David Macneal alternerte på å presentere organisasjonen og hva man jobber med.
I de 10 årene som organisasjonen har eksistert, har infrastrukturen nå kommet til 4. generasjons
forskningsnettverk og det er etablert fibernett i provinsene. CANARIE har bidratt til 15
forskningsprogram med over 300 prosjekter og mer enn 1000 deltakere. Fokus i dag er på
høyteknologiske systemer og samarbeid mellom sektorer. Det siste ser man på som svært viktig i
alle prosjekter, både mellom sektorer, men også vertikalt innen samme sektor.
Internasjonalt vil de profilere seg som de som har kommet lengst innen avanserte nettverk, og
nasjonalt ønsker de å ha en katalysatorrolle innen avanserte bredbåndsnettverk.
CANARIE ledes av et styre bestående av 24 medlemmer, fordelt på 12 fra industrien og 12 fra
statlige institusjoner. Medlemstallet ble nylig økt for å få en bredere basis for utbredelse bredbånd.
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Forskningsprogram og prosjekter
Hvert forskningsprogram finansieres uavhengig av hverandre og har egne kriterier, tidsrammer,
gjennomføringsprosess og milepæler.
Det finnes spesifikke retningslinjer for utvelgelse av prosjekter til de forskjellige programmene med
både obligatoriske og valgfrie kriterier. Programmene lyses ut i en tilbudsprosess. De som er
interessert leverer en 4 siders såkalt Expressions of Interest. Det er viktig for å unngå at
interessentene bruker for mye penger på forslag til prosjekt før man vet at det oppfyller overordnede
kriterier. Søknaden vurderes av en overordnet komité. Godkjente prosjekter går videre til et
prosjektforslagstadium. Forslaget skal være på 10 sider, og blir vurdert av den samme komitéen.
Den anbefaler prosjekter hvilket beløp som skal gis og kontrakt. CANARIE kan bidra med inntil
50% finansiering. Hvis prosjektet som skal få støtte overstiger CAD 250.000, må dette gå via nok
en komité. Eksempel på et forskningsprogram er det første e-content programmet. Dette hadde 180
søknader, hvorav 10 prosjekter ble plukket ut.
Kontraktsforhandlinger gjennomføres etter nærmere retningslinjer og krav til dokumentasjon, for
eksempel forretningsplan. De fleste prosjekter har krav til avkastning og tilbakebetaling. Maks
tilbakebetaling er 125% av det bevilgede beløp, uansett inntjening. Eierrettighetene forblir hos
prosjektdeltakerne. Prosjektene følges opp med krav til kvartalsvise rapporter, årsrapporter,
bedriftsbesøk fra CANARIE, sluttrapport og teknisk revisjon.
Forskningsprogrammene får utbetalt midler på bakgrunn av dokumenterte utgifter.
Deltakerorganisasjonene forskutterer prosjektene og får tilbakebetalt på bakgrunn av en kvartalsvis
”Claims Report”. Tilbakebetalinger skjer etter gjennomgang og godkjenning av rapporten.
Organisasjoner som ikke har midler å forskuttere prosjekter, kan få midler basert på
utgiftsprognoser. Det foretas årlige revisjoner og programevalueringer. For tiden pågår det revisjon
av 3 programmer.
Forskningsprogrammene i 1999-2004 er innenfor følgende områder; e-business, e-learning, e-healt,
e-content og Intelligent systems. Programmene fokuserer på å utvike avanserte systemer innen
kritiske områder, legge til rette for partnerskap, utvikle interessefellesskap og eliminere barrierer
som hindrer utbredelse og bruken av bredbånd. Bekjentgjøring av programmene skjer gjennom
såkalte Awareness Programs der man bruker nyhetsbrev og interessentlister, samt at man aktivt går
ut og informerer. Følgende områder har allerede avtale om midler; CA*net 4, 3. generasjons
systemløsninger, avansert forskning på interaktiv media – rettet spesielt mot urbefolkningsgrupper,
team-basert e-læring - rettet mot helsesektoren.
Følgende prioriteringskriterier for utvelgelse legges til grunn:
• innovativt og i front av utviklingen
• nettverksbasert (bruk av internett)
• nasjonal løsning
• til hjelp for SMBer
• partnerskapbasert
• legger opp til deling av resultater og kunnskap
• teknologisk og metodisk sunn løsning
• løsningen skal være til praktisk nytte, lønnsom og varig.
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Det stilles krav til at hovedleverandøren av løsningen er et canadisk selskap eller et utenlandsk
selskap med datterselskap i Canada. Arbeidet skal utføres i Canada. Et eksempel på prosjekter innen
e-Research er GRIDs. GRIDs er en ny måte å organisere arbeidet på, i denne sammenheng
forskjellige måter å dele ressurser på tvers av organisasjoner. Det foregår prosjekter innen deling av
nettverk, data repository deling, deling av CPU ressurser, og instrumentdeling (eks fiberoptisk
teleskop).

Nettverk
CA*net er et forskningsnett som ble påbegynt i 1990 basert på leide linjer. Generasjon 2 ble
påbegynt i 1995 med ATM teknologi og CA*net 3 ble påbegynt i 1998 basert på fiber. Dagens
løsning, CA*net 4 ble påbegynt i 2002 og har en forventet utbyggingsperiode på 5 år.
CA*net 4 baserer seg på Lightpaths, det vil si ende-til-ende fiberoptiske kretser (i motsetning til
pakkesvitsjet nett). Båndbredden på 20 000 Mb/s tilrettelegger for GRID computing og andre 3.
generasjons systemløsninger som nå lanseres i forskningsmiljøene, og som ikke kan kjøres over
kommersielt internett. CA*net 4 bekrefter også en økende anerkjennelse av at forskningsmiljøer har
behov for en avansert nettverksplattform for å støtte opp om fremtidige forskningsbehov. I tillegg er
det en kjensgjerning at vitenskap og forskning blir mer og mer nettverksbasert.
CA*net er også det nasjonale backbone i Canada med noder til hver provins, hvor regionale og
lokale nett knyttes sammen.
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I tillegg til at CANARIE har ansvaret for å bygge avanserte forskningsnett, har de også en
rådgivende rolle i kommersiell nettverksutbygging i Canada. Universiteter, skoler og kommuner
over hele Canada bygger ut sort fiber i samarbeid med nettverksoperatører. Institusjoner, dvs.
kundene, oppfordres til å kontrollere og eie sin egen fiber. Disse nye konseptene med
kundekontrollerte nettverk oppstår på samme måte som internett startet – i universiteter og
forskningssentra. Som eksempel kan nevnes Montreal, som er den byen i verden med nest størst
utbredelse av fiber. Grunnen til dette er at kommunen selv eide sort fiber og brukte det som
utgangspunkt for utbredelse av bredbåndsløsninger. Andre eksempel på regionale nett er provinsen
Ontario som har 3600 km med fiber hvor Bell er den dominerende aktør. I provinsen Quebeck er
det hovedsakelig myndighetene som eier nettet.
Det Canadiske forskningsnettet har et nært samarbeid med forskningsmiljø i USA og har etablert
bilateral ende-til-ende forbindelse. I tillegg er de tilknyttet et verdensomspennende forskningsnett.
Canada har iht. CANARIE bidratt lite til nettverksutbyggingen til Europa, men nå tilbyr de et 10
Mbit nett på tvers av Canada som kan brukes både fra Asia og Europa.

Veien videre
CANARIE ser for seg at de i tiden framover vil jobbe på følgende måte for å fremme
teknologibruk:
Bestemme seg for en visjon
Komitéer for strategisk planlegging på områdene industri, utdanning og forskning.
Jobbe aktivt for nå interessentene.
Legge fram saken for de politiske myndighetene.
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Dag 7: Vi besøker Industry Canada
Overview of Canada’s Connectivity and Digital Inclusion
strategy
Referent; Marit Lofnes Melingen
Av Jennifer Johnston Senior advisor
Industry Canada skal stimulere til samarbeid mellom det offentlige og den private sektor for å lage
bedre tjenester og bedre infrastruktur på IKT området.
Oppgaven til Industry Canada er å påvirke hvordan industrien og innbyggerne bruker IKT som
verktøy. Mens Treasury Boards oppgave er å påvirke og styre hvordan forvaltningen bruker IKT til
å utføre oppgavene sine
Canada som land byr på en rekke utfordringer, grunnflaten er stor og befolkningen er svært spredt.
God infrastruktur er avgjørende for å sikre at alle får lik tilgang til informasjon og tjenester, og lik
mulighet til å utvikle ny næringsvirksomhet ved hjelp av IKT.

Jennifer Johnston fra Industry Canada.

Målet var at alle skoler skulle ha tilgang til Internet, dette målet er nå nådd. Fokuset er nå flyttet
over på produksjon av innhold og tjenester, og hvordan en kan bruke teknologien på nye måter.
Regjeringen hadde en tredelt strategi:
Good governance: e-forvaltning, integrere flere tjenester gjennom ”ett-vindu” tilgang. Tillit hos
brukerne, tilgang og interaktive tjenester blir viktig å utvikle.
Knowledge Based Economy: Fokus i økonomien har dreiet over på kunnskap. Det blir derfor
viktig å stimulere til innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester.
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Information Society: stadig større del av befolkningen har høyere utdanning, og disse er de
hyppigste brukerne av Internet. Man må sikre at alle får lik tilgang til informasjon og tjenester på
internett, og at alle får utviklet ferdighetene som skal til for å benytte seg av tilbudene.
Erfaringene så langt viser:
• det er viktig å tenke stort, men starte smått (og smart).
• Viktig å få til samarbeid og partnerskap mellom forvaltningen, private bedrifter og
enkeltpersoner, der man deler samme visjon og mål.
• Belønning av innovatører og rollemodeller
• Innse at der er ingen fasit, men man trenger erfaringer fra flere innfallsvinkler og
løsningsmetoder.

The Knowledge Centre (TKC) and the Knowledge Institute
(TKI), Public Works and Government Services Canada
(PWGSC)
Referent: Morten Rennesund
Foilene ligger i eget vedlegg.
The Knowledge Centre,
Barbara Wynne-Edwards
Foil nr.
(sidenr)
1-2

Fokus i presentasjonen var mennesker, læring og kompetanse.
PWGSC leverer 900 kurs online via deres learning-gateway (kurs i XML og lignende). De
fastsetter/anbefaler kompetansekrav til IKT-ansatte. De startet sitt arbeid i 2001.

2-1

TKC fungerer som integrator for flere ulike enheter, inkludert TKI, men også Knowledge
Exchange Service, Strategic ICT Workforce og Innovatec.

2-2

Strategic ICT Workforce er ganske ny og skal vurdere hva behovene er.

3-1

Det er laget et sett med krav/standarder/kompetanseprofiler (CS1 til CS5) innen forskjellige
områder. IT-ansatte kan ”stige i gradene” ved å ta kurs på stadig høyere nivåer.
Kompetanseprofilene er publisert på web-sidene til Treasury board, og kommer snart i ny
versjon. Tilbakeføring av erfaringer sørges for igjennom bl.a. ICT Workforce og egne
rådgivende komiteer.

3-2

PWGSC lager bl.a. “communities of practice” på nett for ulike fagområder. De tilbyr også
medlemskap i Gartner, Metagroup og Forester, ved at de kjøper inn i bulk og videreselger.
De har også oppnådd besparelser i størrelsesorden $500 mill. på deling av programvare/felles innkjøp.

4-1 og
4-2
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5-1

Innovatec har en permanent utstilling av interessant teknologi hvor interesserte kan stikke
innom for å få ideer til egne løsninger. Hva som vises på utstillingen varierer og bestemmes
ved at det sendes ut RFP’er til privat sektor. Siden alle leverandører står fritt til å delta på
utstillingen unngår man favorisering av enkelt-levera ndører. Innovatec gir heller ikke råd
mht. valg av konkrete løsninger/produkter for å unngå mistanke om favorisering. PWGSC
har en egen avdeling som driver med rådgivning ifm. innkjøp.
Konkurranse-aspektet vil være et viktig tema når man implementerer/anskaffer felles
tjenester (som for eksempel ved valg av epost-system for hele staten). Hvis man beveger seg
på kanten av innkjøps-reglene finnes det et ”Trade tribunal” som kan forsinke
anskaffelsesprosessen i årevis dersom en leverandør klager.
TKC har fått mye fokus, noe som bekrefter at de dekker et reelt behov.

5-2

The Knowledge Institute, Your Ticket to Higher Learning,
Sylvie Chagnon
Det er en utfordring å beholde gode IT-folk. Det er en tendens til at folk blir når de tilbys
karriere-muligheter.

2-1

Samtidig er det en tendens til at organisasjoner tømmes for folk med lederkompetanse på
IT-siden. IT-folk har et potensiale som endringsagenter, dersom de har forretningsforståelse.

2-2

Derfor må vi fokusere på kontinuerlig læring. Folk må dyttes oppover og derfor er
kontinuerlig videreutdannelse nødvendig.

3-1

TKI’s mandat er å tilby utvikling og utdannings-tilbud innen offentlig sektor, ikke bare på
føderalt nivå men også regionalt og lokalt.

3-2

TKI tilbyr just-in-time utdannelse i form av e-learning gateway, kurs på universitets- og
college-nivå, samt seminarer og workshop’s.

4-1

TKI tilfører verdi bl.a. ved å være et sentralt kontaktpunkt for utvikling, udannelse og elearning, tilpasse kurs til statlig sektor, tilby kursing i arbeidstiden noe som gir balanse
mellom privatliv og jobb for kurs-deltakerne.

4-2

Noen av TKI’s partnere er Univeristy of Ottawa, York University og The Association of
Public Sector Information Professionals.

5-1

Seminar-seriene har en varighet på 1-6 dager, krever ingen forkunnskaper og koster fra
$135 til $2.800.

5-2

e-learning gateway’en tilbyr 900 kurs på engelsk, 170 på fransk, hver bruker (person) får en
1 års lisens for $520. Se http://www.pwgsc.gc.ca/institut/text/index-e.html.

6-1

For å få en grad må man ta 7 kurs og 2 seminarer. Kostnaden for dette er ca. $10.000. Dette
betales som oftest av arbeidsgiver. Man må ikke ta noen grad men kan ta kurs og seminarer
enkeltvis.

6-2
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Kursene på universitetsnivå varer i 14 uker (ett semester) og gir forskjellige vekttall (2-4).
Kostnaden er $1.200 - $1.400.

7-1

Kursene på college-nivå koster fra $265 til $1.895.

7-2

Web-utvikler sertifikatet fås ved å ta 12 kurs med en total kostnad på $8.000.

8-1

Den største utfordringen er å vite hva brukerne trenger.

9

Enabling Online Communities of Practice
Referent: Eva Samuelsen, Toll- og avgiftsdirektoratet
Av James Taylor, Tomoye Corporation

Innlegg
Communities of Practice (CoP) eller erfaringsbanker er et alternativ eller en videreføring av
eksisterende erfaringsgrupper/prosjektgrupper som er gjort mer tilgjengelige med internett. Det er
etablert Cop’s som har nytte av hverandres erfaringer og beste praksiser.
Hva er et CoP. I korte trekk kan det beskrives som en gruppe som opprettes omkring et emne for å
dele ideer og erfaringer. Gruppen skal gi råd, løse problemer, utvikle og lære sammen. Det er enmet
(eller praksisen) som er grunnen for at gruppen samles.
Gruppene bygger profesjonelle knytninger med en unik tilhørighet og identitet. De identifiserer
hvem som vet hva. Etter hvert så bygges en praksis som organiserer og diskuterer nåværende
kunnskap, utvikler ny grunnleggende informasjon og lager verktøy, prosesser og produkter.
Praksisen er pro-aktiv, den gir en grunn til å være sammen.
Til forskjell fra formelle prosjektgrupper, som ofte er rettet mot en oppgave/gjennomføringen av en
oppgave, og et Commiunity of Interest som er rettet mot en interesse, så er en Cop’s formål å skape
og dele kunnskap. Den holdes sammen fordi det er vilje blant brukerne som er tilknyttet. Brukerne
føler tilhørighet og utvikler seg. CoP’s utvikles over tid og har ingen gitt slutt. Mye av verdiene av
det som ligger i en CoP er erfaringer (lessons learned) og beste praksis.
Hvorfor etablere et Community of Practice online?
Internett har som kjent ingen landegrenser. Det er videre et elektronisk sted hvor du ikke mister
informasjon og den kan tas opp igjen ved behov. Det er i tillegg bekvemmelig. Du kan involvere
deg når og hvor du måtte ønske. Det siste er viktige faktorer i dagens samfunn.
Teknologien benytter desentralisert innlegging av materiale. Det er ingen Webmaster. Dette blir
effektivt fordi det er brukerne som kjenner materialet best som blir involvert.
Fordelene med et online Cop er bl.a:
• enkle, ikke tekniske editeringsmuligheter
• sterke krysskoblinger/referanser
• effektive søkemuligheter
• brukerdelegert
• kunnskapsbibliotek
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En av grunnsteinene i et CoP er ”power to the people”. Det betyr å engasjere vanlige brukere til å
legge inn ny kunnskap med enkle skjema. Delegering av all administrasjon rundt sidene til ikketekniske, men kunnskapsrike eksperter på emnet og til lederene av samfunnet.
Kontrollen med kvaliteten på innlegg kan holdes ved å gi editor enkle verktøy som søker gjennom
forslagene med blikk på nøyaktighet og relevans før godkjenning og publisering.
En god rutine er å dokumentere diskusjoner og spørsmål knyttet til innlegg for å skape engasjement.
En av de viktigste tingene for brukerne er umiddelbar effekt. Interessen faller hvis det tar for lang til
å få publisert innlegg/spørsmål/diskusjoner.
Et eksempel ble vist – companycommand.com – som viste frem 8 beste praksiser i utviklingen av et
godt online CoP. Companycommand er et CoP som har som mål å knytte kontakt mellom militære
kompaniledere utdannet fra West Point krigsskole i USA. De forskjellige kompanilederne har
erfaringer, ofte dyrekjøpte, som med fordel kan deles på tvers av kompanier.
De trenger et fora for diskusjonene og et CoP ble utviklet.
De har gjennom utviklingen satt opp 8 beste praksiser i etableringen av et online Cop.
#1 Be magnetic
Det er viktig å tiltrekke seg mennesker frivillig. Å holde førstesiden oppdatert og engasjerende vil
skape interesse. Eksempelvis kan førstesiden inneholde nyhetsartikler, hendelser, videointervjuer
med mer.
#2 Invite participation
Spør brukerne konkret etter feedback på emner. Be om forslag til hva som skal legges ut.
#3 Get rythm
Finn et oppdateringsintervall som passer. Månedlige nyheter, ukenlig eller oftere. Men hold
intervallene som det er informert om.
#4 Know your audience
Tilpasning til brukerene er viktig. De må kjenne seg igjen. Eksempelvis har de i companycommand
benyttet militærsjargong som ”dog tags” i stedet for mapper.
#5 Delegate – thougtfully
det finnes gode ledere blant brukerne
se etter følelsesmessig intelligens, de er effektive lyttere
gå etter visjoner og grunnleggende verdier. Se etter klare tegn mellom individuelle overbevisninger
og CoP’s verdier.
gi tillit først – tvil etterpå. Gi ut et mindre ansvar først og bygg det opp over tid.
kun en leder av gangen.
#6 Arm the peasants.
Det er brukerne som er ekspertene. Gi de ansvaret slik at CoP har en mulighet for hurtig vekst og at
kvalitetskontrollen ligger der den burde ligge: i ekspertenes hender
#7 Connect your leaders
Skap et nettverk mellom lederene av de ulike CoP. Eksempelvis hvert kvartal. De har ofte
forskjellige innfallsvinkler og er faringer som kan deles.
#8 Bring together
kunnskap – eksperter og dialog.
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Aksess og PKI løsninger
Referent; Håkon Olderbakk
Dette var lange foredrag og mange foiler som er vedlagt slik at jeg
velger en kort oppsummering.
Basert på erfaring med bruk av flere løsninger hos de forskjellige
offentlige virksomheter har Canada kommet til at det må tas et
overordnet initiativ for å lage et felles aksesspunkt for
kommunikasjon med forvaltning hvor nødvendige
sikkerhetsmekanismer legges og hvor aksessen til andre systemer
styres avhengig av autorisasjonsnivå.

Håkon Olderbakk

Canada har valgt å ha en egen CA for forvaltningen som utsteder sertifikat som kan brukes ved bruk
av hele forvaltningens tjenester. En unngår da problemet med sertifikat fra andre leverandører.
I bunnen for dette ligger Entrusts teknologi og løsninger.
Utfordringene er fortsatt mange. Integrasjon bakover til de forskjellige etaters systemer krever
omfattende tilrettelegging og ble karakterisert som en stor utfordring. Prisnivå på sikkerhetssjekk av
transaksjoner er en utfordring nå og vil også være det framover fordi det i realiteten er liten eller
ingen konkurranse om levering av denne typen systemer og tjenester. Entrust er i bunnen for alt.
Deres erfaring er interessant selv om vi i Norge har en del andre forutsetninger bl.a. når det gjelder
identifikasjon av personer og muligheten til å bruke data på tvers av etater.
For kryssertifisering er det lagd et konsept som er benevnt Bridge CA. Mitt inntrykk at dette ikke er
en operativ tjeneste.
Ellers er mitt generelle inntrykk at arbeidet med e-government er godt organisert og at det er godt
trykk i prosessene med å få implementer løsninger som kommer hele forvaltningen til gode. Her har
vi en stor utfordring og gode muligheter i Norge.
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Avslutningsmiddagen
SDF ønsket velkommen til sedvanlig felles middag den siste dagen på studieturen. Vi hadde bestilt
på hotellet denne gangen noe som fungerte utmerket, både iforhold til de som ønsket å være uthvilt
til neste dag med sigtseeing, shopping med mer og de som ikke ønsket det.
Som sedvanlig mye moro med utdeling av premier for ekstra innsats, gaver til de to som ledet
delegasjonen samt morsomme anekdoter og mimring over besøk, inntrykk og heldige
”kommentarer ”.

Feststemte glade gutter. Odd med kveldens størst velkomstdrink!

Dag 8: Hjem til Norge
Vår siste dag i Ottawa ble en
nydelig dag med nesten 20
grader i luften og knall sol.
Flyet hjemover gikk ikke før
på kvelden så vi hadde god
tid til å se oss litt rundt,
shoppe og vandre rundt på
museer.
Klokken halv åtte ble vi
hentet på hotellet og kjørt ut
til flyplassen hvor en sliten
men godt fornøyd gjeng
vendte nesen hjemover som
de siste passasjerer fra
Ottawas gamle
hovedflyplass.
Parlamentet.
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Deltagere
Interessen for årets tur var stor og over 30 meldte sin interesse. Av praktiske årsaker var det 20 som
fikk plass. Her la vi vekt på å ha med deltakere fra flest mulig instanser.
Følgende var med:

Navn

Arbeidssted

1

Andersen, Torild Lund

Norsk Pasientskadeerstatning

2

Angermo, Lise

Norges Bank

3

Drabløs, Ole-Gunnar

Statskonsult

4

Erlandsen, Kristian

Post- og teletilsynet

5

Friis-Baastad, Wilhelm

Norges forskningsråd

6

Gjelsvik, Ingrid

Sosialdepartementet

7

Johansen, Randi Elisabeth

Post- og teletilsynet

8

Marion, Lars van

Landbruksdepartementet

9

Mellingen, Marit Lofnes

Norge.no

10

Nordbye, Liv

Vegdirektoratet
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11

Olderbakk, Håkon

Brønnøysundregistrene

12

Rennesund, Morten

Statens forvaltningstjeneste

13

Ringstad, Tor Arne

Konkurransetilsynet

14

Ruus, Frank

Statens lånekasse for utdanning

15

Samuelsen, Eva

Toll- og avgiftsdirektoratet

16

Seip, Annikken

Statskonsult

17

Storm-Paulsen, Odd

Justisdepartementet

18

Storvig, Hilde Kristin

Brønnøysundregistrene

19

Thorstensen, Arne

Skattedirektoratet

20

Thun, Karianne

Læringssenteret
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Program
Tidspunkt
Lørdag 4. oktober

ca kl 20.00

Tema
Oslo – London
kl. 1040– 1205
SK1513
London – Ottawa
kl. 1515 – 1745
AC889
Det vil bli egen felles transport fra flyplassen til hotellet i Ottawa !
Vi finner et egnet sted for en sen middag.

Søndag 5. oktober

Avklimatiseringsdag, bli litt kjent i byen og med hverandre,
sightseeing, turer etc

kl. 16.00 - 17.00

En kort briefing for utenlandske delegater i Capital Hall of the
Ottawa Congress

kl. 18.00 - 20.00

Mottakelse / reception på Hotellet – Les Saisons Westin Hotel

ca kl. 20.00

Vi finner et egnet sted for en sen middag.

Mandag 6. oktober

Dag 1 på Kongressen:

kl. 08.00 - 09.00
kl. 09.00 - 17.30

Registrering
Programmet begynner

kl. 18.30 – 20.00

Foredrag på hotellet om offentlig sektors oppbygging og virkemåte
ved Nadia Verrelli ( nadiaverrelli@hotmail.com / (613) 228 7595).
I tillegg møte amb.sekretær Kristin Melsom og praktikant Synnøve
Follestad fra den norske ambassaden i Ottawa.
In the Palladian Room (located on the Mezzanine Floor, one floor
up from Main Lobby Area) with two windows facing Parliament
Hill

ca kl 20.00

Kveldsarrangement: De som ønsker det kan
være med på middagsmåltid ute på byen ca kl
20.00. Vi møtes i resepsjonen på hotellet ca kl
19.45.
Fire deltakere fra vår delegasjon er innbudt til Distinction Awards Program and Gala, at the Museum
of Civilization, Gatineau CANADA kl 20.00. Fra oss møter Lise Angermo, Hilde Kristin Storvik,
Lars van Marion og Odd Storm-Paulsen.

Tirsdag 7. oktober
kl. 09.00-17.30

ca kl 20.00

Dag 2 på kongressen:
Programmet fortsetter

Kveldsarrangement: De som ønsker det kan
være med på middagsmåltid ute på byen ca kl
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20.00. Vi møtes i resepsjonen på hotellet ca kl
19.45.
Onsdag 8. oktober
kl 09.00

Dag 3 på kongressen: Programmet fortsetter

kl 15.00-16.00

Oppsummering og lett gjennomgang av dagens program +
forberedelse av referat og program for neste dag på vårt hotell.

ca kl 20.00

Kveldsarrangement: De som ønsker det kan
være med på middagsmåltid ute på byen ca kl
20.00. Vi møtes i resepsjonen på hotellet ca kl
19.45.

Torsdag 9. oktober
Formiddag
Ca kl. 09.00 – 12.00

Besøk hos the Treasury Board of Canada Secretariat
(http://www.tbs-sct.gc.ca/) som er ansvarlig for den offentlige eCanada satsningen. Temaer som vil bli gjennomgått her er:
•
•
•
•
•

E-government leadership, engaging the customer
Delivering E-services
Urban –rural divide, technology, costs
Trends in E-government
Canada’s ICT politics and funding, education, the use of
Open Standards, future plans

Our contact at TBC: mr. Jacques Bouchard og mrs. Michelle
d’Auray
Direction to the Chief Information Officer Branch:
Take the Queensway West (Autoroute # 417 West) = the main autoroute in Ottawa. Take Exit 129 /
Pinecrest Rd. Go left over the overpass and you will see immediately to your left the 6-story
gray/silver Government of Canada building with the Canadian flag. Our offices are located at 2745
Iris Street, Ottawa. This is a 15-minute taxi ride from your hotel.

12.00 – 13.30

Lunsj + tid for forflyttning……..

Ettermiddag:
kl 13.30 – 15.30

CANARIE Inc. – ( Se: http://www.canarie.ca/ ) Canada's advanced
Internet development organization - is a not-for-profit corporation
supported by its members, project partners and the Federal
Government. Meeting with mr Andrew Bjerring, President & CEO,
mrs Susan Baldwin, Senior Director, Operations, and mr Bill St.
Arnaud, Senior Director Advanced Networks
• accelerate Canada's advanced Internet development
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•
•
•

research and implementation of advanced networks and
applications
act as a catalyst and partner with governments and industry and
the research community
promotion of Canadian technological excellence and ultimately

Our contact at Canarie Inc: mrs. Susan Baldwin
Direction to the Canarie:
The address is 110 O'Connor Street, the 4th floor. Check in with the security guard on the main
floor. The Chateau Laurier is about 6 blocks from Canarie’s offices. From the hotel: walk south on
Elgin Street to Slater Street, west on Slater Street to O'Connor, south on O'Connor and we are in the
middle of that block on the west side.

Ca kl. 20.00

Kveldsarrangement: De som ønsker det kan
være med på middagsmåltid ute på byen ca kl
20.00. Vi møtes i resepsjonen på hotellet ca kl
19.45.
Fredag 10. oktober
Besøk hos Industry Canada (http://strategis.ic.gc.ca/ ). De er blant
annet ansvarlig for den store bredbåndsatsningen som nå foregår.
kl 09.00 - 10.00

Overview of Canada’s Connectivity and Digital Inclusion Strategy
– 10 Years of Innovation

Jenifer Johnston
Senior Advisor, Office of International Partnerships
Information Highway Applications Branch
Industry Canada
kl 10.00 - 10.15

Pause

kl 10.15 – 11.15

The Knowledge Centre and the Knowledge Institute, Public Works
and Government Services Canada

Barbara Wynne-Edwards
Senior Director
The Knowledge Centre
Public Works and Government Services Canada
&

Sylvie Chagnon
kl 11.15 - 12.15

Manager
The Knowledge Institute
Public Works and Government Services Canada
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Canadian Centre for Management Development

kl 12.15 – 13.45

David Waung (To be confirmed)
Vice President - Technology and Learning
Canadian Centre for Management Development

kl 13.45 – 14.45

Lunsj

Digital Signature, Security, and PKI in a Modern eGovernment
Strategy – A Private Sector Perspective
(Part I)

kl 14.45 – 15.00

Jean-François Sauriol
Cheif Security Consultant
Phirelight Inc.

kl 15.00 – 16.00
Pause
Digital Signature, Security, and PKI in a Modern eGovernment
Strategy – A Private Sector Perspective
(Part II)

Hans Downer
Senior Vice-President
Global Professional Services and Canadian Sales
Entrust Inc.
Our contact at IC: mrs. Norma Domenech & mr. Philip Brock
Philip Brock Office of International Partnerships, Information Highway Applications Branch
Industry Canada, T: 613.948.6450, Mobile: 613.325.8344, F: 613.998.0943

Ettermiddag

Location: CD Howe Building 235 Queen Street room 300A

Kveldarrangement:

Samling på hotellet for oppsummering og avreise informasjon med
mer………..

SDF innbyr til middag og avslutningskveld for
alle deltakere på årets studietur etter gammel
og godt innarbeidet tradisjon. Sted og tid vil bli
opplyst senere.
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Lørdag 11. oktober
Avreise

Vi drar fra hotellet samlet kl 19.30 !
Ottawa – London

Søndag 12. oktober
Ankomst

kl. 2220 – 1000+1

AC888

London – Oslo

Dersom du ønsker å mer informasjon om studieturen kan du ta kontakt med:
Lise Angermo (lise.angermo@norges-bank.no) tlf 22 31 65 56 / 915 442 61
Ole Gunnar Drabløs (Ole-Gunnar.Drablos@statskonsult.dep.no) tlf 22 45 11 58 / 970 970 32
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