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Forord
Statens Dataforum (SDF) arrangerer hvert år studietur til utlandet for sine medlemmer.
Formålet med studieturene er å gi økt kunnskap om strategier, utvikling og anvendelse av
informasjonsteknologi. Det er også et mål å lære av de erfaringer andre land har gjort og få
presentert prosjekter og løsninger vi selv kan gjøre gjenbruk av. Fokus er i det vesentligste
rettet mot det som skjer i offentlig sektor, men utvikling og forskning hos IKT industrien er
også av interesse for offentlig sektor.
I år gikk turen til Canada og USA, og hovedmålet var å delta i den internasjonale konferansen
og utstillingen for Government Technology (GTEC). Konferansen varer i tre dager, og
omtales som en lærings- og nettverks-”event” for ledere og IT-medarbeidere i offentlig sektor.
SDF har to ganger tidligere arrangert tur til Canada og GTEC. Bakgrunnen for at SDF også i
år valgte GTEC som reisemål, var at Norge var invitert som ”showcase country” med
Moderniseringsdepartementet som koordinator. Flere norske offentlige virksomheter deltok
på konferansen og utstillingen for å vise frem Norges aktiviteter innen elektronisk forvaltning.
Deltakerne på studieturen oppnådde derfor både et blikk inn i Canadas og andre lands
satsninger på eforvaltning, samt en tilsvarende oversikt over norske miljøers arbeid innen
feltet.
Fra Canada dro vi videre til Washington DC hvor vi besøkte U.S. General Services
Administration (GSA). GSA er en statsadministrasjon som bistår regjeringen og offentlige
organer med å utføre sine oppgaver ved å tilby varierte støttetjenester. Vår vert i GSA var
Darlene Meskell, som hadde lagt opp til et variert og interessant program. Her fikk vi bl.a.
innblikk i USAs IT-politikk og -strategi, IT-arkitektur for forvaltningen og utvikling av felles
elektroniske tjenester.
SDF har stor tro på at slike studieturer fungerer godt i forhold til å bygge erfaringsnettverk og
etablere nye kontakter på tvers av etats- og landegrenser.
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1. Orientering fra den norske ambassaden i Canada

Statens Dataforum var invitert til den norske ambassaden i Ottawa og startet sin offisielle del
av studieturen der. Vi ble tatt vel imot av alle ambassadens utsendte medarbeidere. Det var
nyutnevnt ambassadør Tor B. Næss, ministerråd Jannike Jæger, ambassadesekretær Kristin
Melsom og en praktikant.
Under besøket fikk vi en flott presentasjon av Canada og innføring i ambassadens arbeid i
Ottawa.
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1.1 Canada i tall
-

9 970 610 km2
90 % ubebodd
32 million innbyggere, hvorav 1 million regnes til urbefolkningen
360 000 canadiere med norsk bakgrunn
10 provinser
3 territorier

1.2 Ambassaden i Ottawa
-

4 utsendte (ambassadør Tor B. Næss, ministerråd Jannike Jæger,
ambassadesekretær Kristin Melsom og kansellist Grete Holmgren)
4 lokalt ansatte
1 student praktikant

I tillegg til ambassaden i Ottawa finnes det 3 generalkonsulater som er plassert i Toronto,
Vancouver og Montreal, samt 10 konsulater i provinsene (Ville de la Baie, Quebec, Halifax,
Saint John, St. John’s, Calgary, Edmonton, Regina, Victoria, Winnipeg).

1.3 Ambassadens oppgaver
-
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hjelp til nordmenn
styrking av handel
plassere Norge på kartet (kultur-, informasjons- og profileringstiltak)
fremme studentutveksling
fremme forskning og utvikling

1.4 Knytning til Norge
Canada og Norge har mange felles interesser i Nordområdene:
- bilateral dialog
- Arktisk råd

1.5 Annet:
-

Humanitært samarbeid, FN
Lysøensamarbeidet (mineryddingskonvensjonen)
Natosamarbeid

1.6 Historisk tilknytning
-

-
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År 1000 - Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika, som bevises av en
kobberspenne. Det var Anne Stine og Helge Ingstad som fant denne ved
L’Anse aux Meadows, New Foundland på 1960-tallet
1898 – 1902 Otto Sverdrups Ekspedisjoner
1903 – 1906 Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen
1926 – 1930 Helge Ingstad som pelsjeger
Annen verdenskrig: Little Norway, Camp Norway
1942 opprettelse av diplomatiske forbindelser

1.7 Politikk
Det er det liberale parti som har hatt flertallet siden 1993. De har 132 av 308 plasser i
Parlamentet. Opposisjonen består av NDP (tilsvarer vårt Arbeiderparti), Det konservative
parti og Parti Quebecois.
Det blir kanskje nyvalg tidlig på våren (2006). Grunnen til det er spørsmål om korrupsjon i
forbindelse med sponsoravtaler. Resultatet av undersøkelsene omkring dette kan felle
regjeringen.

1.8 Provinsene
Provinsene har stor grad av selvstyre, som er nedfelt i egen grunnlov av 1867. Alle
provinsene har også et eget Parlament, en egen provinsforsamling. Det kreves også inn en
egen provinsskatt ved siden av den føderale skatten. Det er utdanning og ressursforvaltning
som styres av de enkelte provinsene selv. Store ulikheter mellom øst og vest når det gjelder
ressurser, gjør at det blir en skjev fordeling av inntektene. Utjevningen som foretas monner
ikke nok til å utjevne disse skjevhetene. Misnøyen på grunn av dette kanaliseres mot Ottawa.
Quebec er den provinsen som er franskdominert. Quebec er veldig forskjellig fra de andre
provinsene. Den ene forskjellen er selve språket. Det andre er at de har et eget ”Charter of
Rights”. I Quebec er det også et eget parti som fremmer uavhengighet som egen sak. Quebec
har søkt om å bli et eget land, og dette tema har vært gjenstand for folkeavstemming to ganger
i 1980 og 1995. Ved den siste avstemmingen var det 15 000 stemmer som avgjorde at Quebec
ikke ble uavhengig.
New Brunswick er den eneste provinsen som har 2 offisielle språk, både fransk og engelsk.
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Handelsmessig har provinsene er sterk orientering mot USA. Det foregår en større handel mot
USA enn mot provinsene. En av årsakene til det er tekniske handelshindre mot provinsene.

1.9 Helsevesen
Helsevesenet er som i Norge basert på et offentlig helsevesen, noe som de går inn for å
bevare. Privatisering er ikke et aktuelt tema. De har store problemer i helsevesenet, blant
annet på grunn av mangel på leger. Mange leger søker seg heller arbeid i USA, på grunn av
bedre lønninger der.

1.10 Økonomi
Canada har en sterk økonomi med 3 % vekst i 2004. Eksporten utgjør 45 % av BNP og er
råvarebasert. Det er klare geografiske skiller og ulikheter mellom provinsene, og næringene
varierer fra kveg, skog, fisk og offshore til høyteknologisk industri. Landet er ledende
innenfor IT, telekommunikasjon, bioteknologi, aquakultur, ny energi, miljøteknologi og
transportteknologi (Bombardier er ledende produsent av innovative transportløsninger, for
både fly og jernbane).
Når det gjelder skatt, så er det en lav bedriftsbeskatning i Canada. Den ble senket fra 28 % til
21 %. Inntektsbeskatningen ligger lavere enn i Norge.
Arbeidsledigheten ligger på 7 %.

8

1.11 Handel
Norge er Canadas 9. største handelspartner (eksport 17.6 % og import 5.7 %). Canada
eksporterer 16 % av elektrisitet til USA. Canada blir også brukt som ”gateway” til USA, på
grunn av deres store eksport til USA. Dette skjer særlig innen nisje produkter på IT-området.
Ellers opptrer Canada veldig proteksjonistisk. Store norske bedrifter, som Elkem og Hydro,
har etablert seg i Canada. Etableringen har da skjedd som canadiske selskaper.

1.12 Urbefolkning
Canada har ca. 1 million innvånere som hører til urbefolkningen. Det er Innuiter, First Nations
(indianerne) og Metis (som er en blandingsrase). Det har vært store problemer med tap av
kultur, språk og tradisjoner, men det er nå en positiv utvikling for Innuitene.
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1.13 Multikulturelt samfunn
18 % av Canadas befolkning er født i utlandet, og immigrasjonen er på rundt 235 000 i
året. Det er stort behov for arbeidskraft, så målsetningen er 1 % - eller over 300 000.
Canada har et bra mottakssystem for immigranter. Det deles ut poeng alt etter den
enkeltes utdannelse og Canadas behov for spesiell kompetanse og yrker. Immigrantene
kommer for en stor del fra Kina og Asia for øvrig, og de er konsentrert om Toronto,
Vancouver og Montreal. Det er et problem med 39 beskyttede yrker og godkjenning av
utdanning og kompetanse. Mange må ta ny utdannelse i Canada.

2. GTEC|Week – Canada

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. Utstillingsdelen er todelt, en hvor fokuset er anvendelse av teknologi og en som
er teknologirettet. Alle de store leverandørene var representert på utstillingen. Her er en
oversikt over utstillere
http://www.gtecweek.com/ottawa2005/english/gtec_exhibition/2005_exhibitor_list.php
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Bilde fra åpningen av konferansen.

I år var det fem teknologiske hovedtemaer
"Made in Government" Solutions
Major government projects, departmental solutions and cross-jurisdictional projects.
IT Security
Leading-edge solutions that support major federal government initiatives such as the
IM/IT infrastructure, Secure Channel and other components of secure electronic
service delivery.
Enterprise
Driven by the federal government's focus on information sharing and crossjurisdictional opportunities. Technologies and solutions that dramatically improve
information management systems.
Mobile Computing and Wireless Technologies
Discover the enormous benefits that are being realized through the latest mobile
technologies. How devices like PDAs, Palm, Pocket PCs and others are enabling ondemand information access and giving rise to a new bred of worker and workflow.
Voice Over IP
What's being deployed today with demonstrations of next generation VoIP
technologies and applications for realizing new efficiencies.
Et gjennomgående tema var også
Public Safety and Security Pavilion
Featuring demonstrations of the latest technology-related solutions for emergency
planning and management, public health, transport security, border security and
international security.

Norge var i år invitert til å delta som et utstillingsvindu (showcase). Over 70 nordmenn
deltok, og omfattet deltagere fra en rekke offentlige etater. Presentasjonene og ustillingen fra
Norge la vekt på eNorge 2009 - det digitale spranget.
http://odin.dep.no/mod/norsk/tema/ITpolitikk/enorge/bn.html
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Hovedinntrykket fra «eGovernment»-konferansen er at Canada slett ikke er så ledende som de
ofte presenteres som i internasjonale «målinger». Canada var riktignok tidlig ute med gode
offentlige IT-løsninger, men det er først nå de snakker om samspill mellom IT-løsningene, om
«interoperabilitet», og om å bygge ned de «organisatoriske siloene» mellom etatene.
Spørsmålet om bruk av åpne standarder for å oppnå dette, er langt mindre fremtredende i
Canada enn i den hjemlige debatt.
Canada mangler noe grunnleggende som Norge har, nemlig en felles, unik identifikasjon av
den enkelte borger. Riktignok har man en felles indikator i skattesammenheng, en annen
indikator som bankene benytter seg av, og så videre. Men det er ingen felles nasjonal
identifikasjon, ikke noe Enhetsregister eller felles definerte grunndata. Det er jo dette som er
forutsetningen for at en skal skape fellesløsninger innen skatt, elektronisk innrapportering,
borgerportal, helse, og så videre. Fraværet av et enhetsregister for grunndata er et stort
handikap for Canada og andre land, når det gjelder å lage felles løsninger for borgerne og
næringslivet. På den annen side er dette det sterkeste fortrinn Norge som «eGovernment»nasjon har.

Programmet for "Keynotes & Special Presentations"

Monday, October 3
Time
08:30 a.m.
09:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 p.m.
1:00 p.m.
3:30 p.m.
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Session
Welcoming Address
Report from the Chief Information Officer (CIO),
Government of Canada, Mr. Jim Alexander, Acting CIO,
Treasury Board of Canada, Secretariat
eNorway -The Digital Leap
E-proc - Electronic Judicial Cases System
The Changing Canadian Mindset: Implications for
Government
The Business Case for Shared IT Services
IM/IT Convergence and Next Generation Public Service

Tuesday, October 4
Time
08:30 a.m.
10:45 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.

Session
VoIP:Strategic Considerations - Issues and Opportunities in
Moving to Voice over IP
Showcase Municipality: Disaster Recovery Planning in the
Region of York
Facing the Future: Perspectives for IT Government
Professionals
Diversity on the Desktop: Achieving Efficiencies on
Tomorrow's Multi-Application Government Desktop
Wednesday, October 5

Time
08:30 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.

Session
Session
Open Source 2005: Evolving Business Case Considerations
No Easy Road to e-Government in Developing Countries:
Examining the Case of African Countries
E-waste: If you are not part of the solution, are you part of
the problem?
High Performance IT: Taking Information Management to
the Next Level
The Healthcare - Net Services

Fullstendig program for GTEC finnes her:
http://www.gtecweek.com/ottawa2005/english/conference_archive/www.gtecweek.com/ottaw
a2005/english/conference_program/full_program_archive.php

3. U.S. General Service Administration, GSA, Washington
6. oktober
U.S. General Services Administration, GSA.
Notater fra første programpost kl 0900 – 1015 Welcome.
Referenter: Eva Solvi, Statens vegvesen og Torild Lund Andersen, Norsk
pasientskadeerstatning.
Det var satt opp 3 foredragsholdere:
Martha Dorris, Deputy Associate Administrator, GSA Office of Citizen Service
Dennis Gusty, GSA Office of Intergovernmental Solutions
Darlene Meskell, GSA Office of Intergovernmental Sulutions
Darlene Meskell holdt en innledende orientering om GSA,
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Dorris og Gusty var forhindret fra å møte oss på grunn av mye arbeid med Kathrinakatastrofen.
GSA hadde en sentral rolle i å organisere og gi offisiell informasjon til de berørte etter
katastrofen.
Meskell orienterte om det overordnede arbeidet med IT og informasjonssystemer i
offentlig/statlig sektor i USA.
I 1996 - 1997 ble det for første gang vedtatt en felles strategi for IT i offentlig sektor (US-Gov
Strategi). Denne var basert på en desentralisering, hvor de enkelte byråer og departementer
har et selvstendig ansvar, men med en samordning fra GSA. Strategien inneholder flere
fokusområder, bl.a. finansiering, kundefokus, IT-arkitektur, policy for deling av data,
sikkerhet med mer.
Det enkelte departement og byrå må lage sine egne strategier og planer, og de får mer
økonomisk støtte hvis de utvikler og utnytter IKT-systemer. Det er utviklet felles metoder og
verktøy for å beregne nytte av IKT-investeringer som brukes som dokumentasjon for
investeringer.
Etter ”9/11” og andre nasjonale katastrofer, har US erfart at IKT-systemer er viktig i
kommunikasjon med innbyggerne. De senere år har det vært betydelig fokus i å etablere
offentlige informasjonstjenester på nettet og felles telefontjenester. GSA har ansvar for å
utvikle, drive og samordne offentlig informasjon under en felles portal ”Firstgov.gov”. White
House har også prioritert dette arbeidet de senere år, spesielt har de vært opptatt av
helseinformasjon og en koordinering av helseopplysninger slik at disse skal finnes ett sted.
Det har vært betydelige utfordringer i å etablere en samordnet informasjonstjeneste. Ulike
offentlige forvaltningsnivå, mange stater, mange byråer og departement hadde egne løsninger
som ikke kommuniserte med hverandre. De nasjonale katastrofene har også her vært en
lærdom som gjør at viljen og forståelsen til samarbeid er blitt mye bedre.
Firstgov.gov er US sin offisielle informasjonsside. Den har 3 innfallsvinkler:
I- gov til innbyggere (informasjon og linker til nyttig info for innbyggere)
I- gov til business (informasjon og tjenester til næringslivet)
I- gov til gov (samarbeid mellom departement og offentlige kontorer)
I 2005 kommer en revidert strategi hvor bl.a. deling av data og Enterpricewide CRM er
viktige tema.
Foreløpig er ikke Firstgov.gov en søkbar tjeneste, det er oppslagsverk, men dette er under
utvikling, og våren 2006 vil noen tjenester være søkbare. Store deler av informasjonen er også
utarbeidet på spansk på egne sider.
I tillegg til Internett-portal organiserer og driver GSA en ”Free-call” telefontjeneste for
innbyggerne hvor de kan ringe å få informasjon om ulike spørsmål. Denne telefontjenesten
ble utvidet fra 400 operatører (normalt) til 8 000 operatører etter Kathrina-katastrofen.
Utfordringer fremover er å få alle byråer og departement til å bruke felles entreprise
arkitektur, bruke felles begrepsapparat, dele data, sikkerhet/security og øke forståelsen for hva
brukerne trenger og etterspør. GSA er også blitt mer opptatt av å lære av andre og ville gjerne
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høre hvordan vi jobber med tilsvarende spørsmål. De fleste tema som Merkell orienterte om
ble senere utdypet i egne orienteringer.

4. U.S GSA “e-Government – Lines of Business
Transformation”
Referenter: Amund Eriksen og Kari Bjørke.
Innledning ved John Sindelar, Deputy Associate Administrator, GSA Office of
Governmentwide Policy (også knyttet til Office of Management and Budget, at the Executive
office of the President of the Unites States).
USAs IT-strategi startet med en ”eGovernment Act of 2002”, som første fase av arbeidet.
Denne loven gir grunnlag for det som kalles en sterk ledelse av aktivitetene knyttet til IT i de
føderale virksomhetene (agencies). Videre gir den grunnlag for et helhetlig rammeverk for
standarder og programmer og tiltak for informasjonssikkerhet, og felles uniforme
sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensiell informasjon som avgis til forvaltningen av
næringsliv og borgere for statistiske formål. Loven har også til formål å bidra til utvidet bruk
av Internett og IT-ressurser for å levere offentlige tjenester som er i overensstemmelse med
Presidentens reform-prinsipper fra 10.07.02 om en borger-orientert (citizen-centered),
resultatorientert og markedsbasert forvaltning. Det satte i gang 24 eGovernment-initiativ, delt
inn i 4 hovedområder: G2G, G2C, G2B og internsamordning.
Fase II i arbeidet har gått på ”Transformational E-gov”, og et av initiativene her er
“Lines of business activities”. Alle initiativene angår funksjoner som alle offentlige
virksomheter har, i en eller annen form. Poenget er å se på tvers av infrastrukturer i
forvaltningen. Isteden for at alle skal etablere sine systemer, må en se på fellestjenester.
Fellestjenester (Shared Service Environment) er målet, og det antas å ha et innsparingspotensiale på opp til 35-40 %. Men dette er komplisert og komplekst arbeid på føderalt nivå.
Lines of Business er sett på som en mulighet for å endre føderal forvaltning, og er basert på
det som kalles ”architectural principles”, og er business-drevne, felles løsninger som skal
brukes på tvers i forvaltningen.
Eksisterende ”Lines of Business”:
Human Resources Management
Financial Management
Grants Management
Federal Health Architecture
Case Management
Disse vil komme:
Cyber Security (en forstudie er nettopp avsluttet)
Information Sharing
En gjennomgang i forkant viste at det finnes mange eksisterende dubleringer i slike ITsystemer. F.eks. skal 22 lønnssystemer samordnes i fire. De jobber også f.eks. med
elektronisk reise-opplegg, for å få ett felles system for alle agencies.
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Det er over tid etablert standarder og fellesløsninger som er lagt inn som krav til alle nye ITløsninger.
I forbindelse med kjøp av IT og støtte i den forbindelse settes det opp Centers of Excellence
(CE, servicetilbydere/tjenesteleverandører, eller ”Providers”), som skal yte tjenester på tvers i
forvaltningen. CE skal særlig gi støtte til noen kjernefunksjoner (General Ledger, Funds
Management, Payment Management, Cost Management, and Reporting). Alle agencies må
enten ta på seg en rolle som CE, eller gå over til et av fellessystemene. Dette valget må gjøres
på det tidspunktet de står overfor reinvesteringer, større innkjøp.
Arbeidet her er tett knyttet til budsjettprosessene, og de ulike enhetene og samordningsarbeidet er i hovedsak styrt gjennom budsjettene (de får ikke IT-bevilgninger dersom ikke
tilfredsstiller samordningskravene).
På hvert område skal det alltid være minst tre agencies som skal konkurrere om å være
tjenesteleverandører (Provider) til de andre. Dette for å ha en viss konkurranse for å få best
resultat.
De har i utgangspunktet ikke kontrakter mellom føderale virksomheter/agencies, men nå
inngås det Service Level Agreements (SLA) med tjenestetilbyderne, som dekker sine utgifter
til dette ved å ta betalt. Dersom en tjenestetilbyder ikke kan levere godt nok arbeid, så må
denne dekke de andres kostnader ved å gå over til en annen tilbyder. Betaling skjer via
transaksjonsgebyr. Det fremheves at dette i større grad er det som kalles ”business
transformation”, og i mindre grad IT-forandring/IT-prosjekt.
”Lines of Business” er delt inn i tre faser; grunnlag, adopsjon og transformasjon. I
grunnlagsfasen har de identifisert muligheter og arkitektur for fellesløsninger. I
adopsjonsfasen (som er nå i regnskapsåret 2005) har man hatt fokus på å identifisere og
etablere felles service sentre (shared service centers), standardisere og strømlinjeforme
forretningsprosesser, og migrere til felles løsninger. Veien videre i 2006 og fremover er
transformasjonsfasen, der det skal fokuseres på kost-nytte og forbedret utøvelse av tjenestene.

5. U.S GSA “Citizen Service Delivery”
Referenter: Elisabeth Sivertsen og Wilhelm Friis-Baastad

5.1 “FirstGov.gov” - Official U.S. Government Web portal
Presentasjonen ved Ted Cogdell, GSA Office of Citizen Services and Communications.
Se: http://www.firstgov.gov
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Denne informasjons- og tjenesteportalen kan sammenlignes med vår “Norge.no”. I løpet av de
første 8 månedene i 2005 hadde FirstGov-sidene 160 millioner sideoppslag. Det ble gjort 6.7
millioner print av publikasjoner. Det ble gratis håndtert 1.5 millioner telefonhenvendelser, og
5.3 millioner andre telefonhenvendelser og 1.2 millioner e-posthenvendelser. Til sammen ble
290 millioner henvendelser fra befolkningen håndtert via de ulike kanalene.
Tjenesten har slitt med å bli kjent blant den vanlige amerikaner. De siste årene har antallet
som har oppgitt at de kjenner tjenesten bare beveget seg fra 4 % til 7-8 %. I år har de tragiske
ulykkene med orkaner som rammet det amerikanske kontinentet ført til at svært mange har
funnet frem til nettstedet og etterspurt svar fra myndighetene på de mange praktiske
problemer folk har kommet opp i som følge av naturkatastrofene som myndighetene var
dårlig forberedt på å takle.
FirstGov inneholder mest informasjon, svar på ofte stilte spørsmål, linker til opplysninger
som kan lastes ned fra andre nettsteder, kontaktinformasjon og andre henvisninger. Det er
langt frem før nettstedet kan fylles av interaktive tjenester som supplerer eller erstatter slik vi
ser det i Canada og Norden. Det er for stor skepsis til myndighetene til at utviklingen vil
kunne gå raskt videre, og de har heller ikke våre unike person- og virksomhetsregistre til
hjelp.
GSA – Office of Citizen Services – forsøker å forbedre servicegraden og kundeinnretningen
hos departement og andre forvaltningsenheter.
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5.2 USA Services and multi-channel service delivery
Presentasjon ved Stuart Willoughby, USA Services E-gov Initiative
Se: www.pueblo.gsa.gov

“We answer citizen inquiries about the federal government and everyday matters.”
USA (og Canada) bygger opp nasjonale multikommunikasjonsportaler som helpdesk for alle
typer henvendelser – enten det gjelder et forvaltningsområde, en etat eller en virksomhet. De
forsøker å begrense henvendelser som sendes videre ved å legge ut ryddig informasjon, ved å
synliggjøre ”svar på ofte stilte spørsmål” og ved å bemanne svartjenesten med medarbeidere
som skal kunne takle enkle henvendelser, vise til webinformasjon eller rute vedkommende
videre til riktig instans.
Mottaksapparatet skal håndterer brev, e-post, telefoner og forbereder seg på å kunne takle IM
og Web Chat. De anbefaler også målesystemer for å registrere tidsbruk pr. henvendelse.
Men det er store forskjeller mellom de ulike direktoraters oppgaver og målsetninger, og
dermed også deres interaksjonsmåte med innbyggerne.
Det er behov for å utarbeide metoder som direktoratene fortløpende kan benytte for å måle og
forbedre brukertilfredsheten.

18

GSA inndeler sine tilrådinger i tre kategorier:
Målbare standarder og beste praksis anvisninger (eks.: E-post besvares innen 24 timer)
Retningslinjer som er målbare og i tråd med beste praksis som har stor innvirkning på
brukertilfredshet blant brukerne (For eksempel X % av alle telefonsamtaler besvart
innen Y sekunder.)
Anbefalinger som inneholder råd om forbedringer som bare formidles direktoratene.

5.3 Usability
Presentasjon ved Janice Nall, Director, User Experience, GSA Office of E-Gov Solutions
Se: www.USAServices.gov

“E-Government Act of 2002” påla “The Office of Management and Budget” å utarbeide
standarder for føderale offentlige nettsteder innen desember 2004.
Det er etablert en tverrgående komité, ”the Interagency Comittee on Government Information”,
for å sørge for at de nye kravene ble fulgt opp. Det ble satt i gang arbeidsgrupper som tok for
seg webinnhold, og satte opp en målsetning om at US Government nettsider skulle bli de mest
innbyggersentrerte og brukervennlige i verden.
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Arbeidsgrupper gjennomgikk lover, forskrifter og politikkutforming på området, mens andre
så etter felles innhold på de ulike offentlige nettstedene. Det ble undersøkt hvilke
kundeønsker publikum har til de offentlige nettstedene.
OMB fremmet sine policy-forslag i desember 2004. Se for eksempel: www.webcontent.gov.
Føderale offentlige nettsider skal:
Sikre informasjonskvaliteten
Bruke godkjente domener
Ha søkemotor
Være brukervennlig
Tilby Kontakt oss-tjeneste
Implementere sikkerhetskontroll
Sikre personvern
Sørge for tilgjengelighet for alle

6. U.S GSA “www.firstgov.gov”
Torsdag 7. oktober

6.1 Møte hos U.S.General Services Administration (GSA)
Presentasjon av web-portalen www.firstgov.gov
Martha Dorris, Deputy Associate Administrator, GSA Office of Citizen Services.
"The U.S. Government's Official Web Portal" - firstgov.gov (www.firstgov.gov) er U.S.
General services Administrations "flaggskip" i de sentrale myndighetenes bestrebelse på å gi
en samlet offentlig informasjonskanal til privatpersoner. Myndighetene har som målsetting at
all offentlig informasjon skal nås gjennom linker fra firstgov.gov. Web-stedet inneholder liten
informasjon i seg selv, stedet er en samling linker til andre offentlige organer på føderalt-,
delstatlig- og lokalnivå.
Tjenester som finnes på firstgov.gov er blant annet online tjenester for følgende områder:
Online registrering for hjelp ved katastrofer (typisk som følge av orkanen Katrina)
Fordelsprogrammer ("First Government Benefits") i offentlig regi
Søke på stillinger i det offentlige ("USAJOBS")
Finne og vedlikeholde personlige opplysninger om en selv i forskjellige offentlige
registre f. eks:
adresseendringer
fødsels-, ekteskaps- og dødsattester (lokale register)
fornye førerkort
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vognkort
pass (melding om mistet eller stjålet pass)
Finne frem til og søke om offentlige støtteordninger
Kontakt med State Govenors og U.S. Senators (valgte representanter)
Sende e-post med spørsmål omkring offentlige avgjørelser m.m.
Finne laveste energipriser (gass)
m.m.
Den store utfordringen er å få gjort firstgov.gov kjent blant allmennheten i USA. For å øke
nytten (og kjennskapen?) til web-stedet vil man innføre en ny og bedre søkemotor som vil
søke både tekst og bilder. GSA har også vært i kontakt med Google for om mulig å få
presentert firstgov.gov på en bedre måte.
Etter katastrofen i kjølvannet av orkanen Katrina ble det registrert en økning i bruken av
first.gov. Denne økningen viser nytten av en sentral felles infokanal som gir publikum
informasjon vertikalt gjennom samtlige forvaltningsnivåer og som samler informasjon ved
slike hendelser. Katarina førte til stor pågang fra publikum som etterspurte informasjon fra
myndighetene. På grunn av blant annet strømbrudd og andre forhold som hindret den enkelte
tilgang til internett, samt at en stor del av befolkningen normalt ikke benytter internett fikk
man stor pågang av telefonhenvendelser. For å kunne betjene det store antallet
telefonhenvendelser opprettet GSA call-senter. GSA mener at opprettelsen av call-senter som
kan operere på et "nasjonalt" nivå viste seg å være svart nyttig i slike katastrofer som Katrin
medførte.

6.2 Making a Business Case for Information Technology
Michael Carleton
It Capital Planning Process
Investeringer i It-systemer (nye eller replasseringer) følger strenge prosedyrer før de blir
innvilget i GSA. Investeringene er oppdelt i 74 investeringsområder, av disse er 29
karakterisert som større og viktige områder. Det er sterk budsjettstyring, og ingen it-systemer
får starte opp før de er passert budsjettprosessen. Man har standarder på en rekke områder
som må følges. Se plansje nr. 2 for detaljert beskrivelse av prosessen.
GSA Value Management Process Flow
I planleggingsdelen av prosjekter har kost-nytte analyser en stor plass. Man foretar også
omfattende risikoanalyser av prosjektene. Til slutt settes de forskjellige investeringsønskene
opp mot hverandre og rangeres etter "value score". Se plansje nr. 3 for detaljert beskrivelse
av prosessen.
GSA IT Portifolio Development & Approval
Plansje nr. 4 viser de forskjellige "formelle" steg i planprosessen. Disse stegene er iterative,
dvs. prosjektforslagene kan gå frem og tilbake for stadig "raffinering" av prosjektene.
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Business Case: Voice over IP
Vi fikk en kort gjennomgang av planleggingsprosessene i et prosjekt for å kunne tilby Voice
over IP (IP-telefoni) til de forskjellige agencies (og også til intern bruk hos GSA).
En sentral drivkraft for å gå over til IP-telefoni vil være reduserte kostnader. GSA startet
derfor med en kostnadsanalyse. Videre så man på forskjellige forhold som ville innebære en
risiko ved prosjektet.
Prosessen vi fikk presentert var hovedsakelig delt opp i fire prosesser:
Virkninger av økonomisk/budsjettmessig art
Virkninger i hverdagen for brukerne
Operasjonelle/driftsmessige forhold
Strategiske og politiske forhold
Virkningene på budsjett var forholdsvis enkle å påvise. Kostnadene ved innføring av IPtelefoni var greie å anslå. Det var verre å finne frem til kostnadsbesparelsene (som storbruker
av telefoni hadde GSA allerede forhandlet seg frem til store rabatter hos telefoniselskapene,
kostnadsbildet er derfor ikke helt sammenlignbart med Norge). Fordelene ved overgang til IPtelefoni for den enkelte bruker var også vanskelig å fastslå. Man kunne anta visse fordeler,
men de lot seg vanskelig kvantifisere. På det nåværende stadium er det heller ikke noe krav
fra brukerne om overgang til IP-telefoni. En innføring av IP-telefoni ville i dag føre til økt
kompleksitet ved data-sentrene. Også antall årsverk til drift vil øke. "Kravet" om overgang
til IP-telefoni kommer fra de teknisk interesserte. Per i dag er kvaliteten av tradisjonell telefon
større enn ved IP-telefoni.
Alt i alt var det vanskelige å beregne nytten ("business value") ved en overgang til IP-telefoni,
men fremtidstro på teknikken heller likevel i retning av at man ville starte opp et
forsøksprosjekt (se plansje 5-9).
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7. U.S GSA “IT-policy in the United States”
Frank McDonough, Consultant to “Guerra, Kiviat, Flyzik & Associates, Inc.”
“Specialists in the Business of Government”
Referent: Nils Karbø, NIJOS.
Frank har mer enn 30 års erfaring fra ledende posisjoner i forskjellige statlige organisasjoner:
the departments of Health and Human services, Department of the Navy, Department of the
Treasury and the General services administration (GSA). Han har også hatt lederstillinger i
IBM. Frank har publisert en rekke artikler relatert til IKT-ledelse. Han er æresmedlem i ICA
(International Council for Information Technology in Government Administration) og
arbeider for tiden med en bok om ”future governments”.
Som et utgangspunkt for en presentasjon av IT-politikken i USA, og som et utgangspunkt for
en diskusjon om forskjellene mellom USA og Norge, hadde Frank satt opp en rekke emner
relatert til e-forvaltning og modernisering der han sammenlignet situasjonen i Norge og USA.
Det ble innledet med noen generelle betraktninger om utviklingen av statlig IT-virksomhet.
ICA (www.ica-it.org) ble fremholdt som et godt egnet forum for å utveksle erfaringer og lære
av hva andre land driver med på dette området. Norge har for tiden ikke oppnevnt
representant i dette forumet. Et stort tema i ICA er konsolidering på tvers av statlig styring.
Dette innebærer horisontal integrasjon, samordnet styring, styring på tvers av sektorgrenser
og integrert ledelse. I USA har presidenten i sin ”Management Agenda” definert 24 ”E-gov
initiatives”. Eksempelvis E-authentication, E-travel og USA-services (informasjonstjeneste).
Ved gjennomgangen av de 33 (!) punktene for sammenligning av USA og Norge ble det noe
diskusjon om hvorvidt Franks kildemateriale var helt oppdatert. Han hadde vel ikke fått med
seg siste utgave av E-Norge-planen, men klarte nok å sette fingeren på noen forskjeller
mellom våre to land.
Han oppsummerte med å si at Norge og USA kan lære av hverandre. USA kan tjene på å lære
om organisasjonsstrukturene som er etablert for å støtte utviklingen av e-forvaltning og
modernisering generelt. Norge kan lære av USA hva gjelder utvikling av program for bedre
planlegging av investeringer, måle fremgang og utvikle horisontale mekanismer på tvers av
statlig sektor.
I en kommentar etter vårt møte sier Frank at Norge ikke ble ratet A+++, men USA ble ikke
ratet noe høyere og at vi alle er i en utvikling der: “there may be another 15 years to go in
a 20-25 year journey. Or maybe the journey never ends.” Han har i flere år hevdet at den
første sanne ”E-stat” vil oppstå i et skandinavisk land. Dette begrunner han med både
størrelse, teknologifokus, tilstedeværende industri og tillit til staten.
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