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Innledning
Denne rapporten er skrevet etter en ukes lang studietur til Spania, der vi besøkte Madrid og
Barcelona. I Madrid besøkte vi den norske ambassadøren, Ministerio de Administraciones
Publicas, Den spanske matrikkelmyndigheten tilsvarendet Kartverket i Norge, det spanske
arbeidsdirektoratet og universitetet. I Barcelona besøkte vi Generalitat Catalunya (fylke) og
kommunen Barcelona samt Eu-kontoret.
De enkelte kapitelene er skrevet slik at de kan leses hver for seg. Det betyr at man enkelt kan
gå inn å lese om det man finner mest interessant, men det betyr også at hvis man leser hele
rapporten vil man få noe informasjon flere ganger. Dette gjelder spesielt loven som sier noe
om nivået av elektroniske tjenester fremover i tid. Denne loven fikk vi presentert gjennom de
forskjellige miljøene, og det kom ganske klart fram at det var et sterkt fokus på å oppfylle
lovkravene innen iverksettelsesfristen som er 2009.
Årets planleggingsgruppe hadde et ønske om å reise til Spania for å se hva som er gjort i
Barcelona og Madrid innenfor følgende temaer:
- Elektroniske identiteter. - Hvordan møter Spania den utfordringen?
- eID, registre, personforvaltning
- eForvaltning med tanke på effektivitetsgevinster og arbeidsprosesser.
- Effektivisering ved hjelp av brukerrettede tjenester
- Tjenesteorientert arkitektur og brukerorientering av tjenester
Grunnen til at disse to byene ble valgt ut er fordi vi allerede vet at Barcelona ligger langt
foran oss innenfor temaet tjenesteorientert arkitektur. I tillegg er Barcelona en sterk region i
forvaltningshierarkiet, derfor er det også interessant å høre om det statlige nivået og dets
virkemidler.
Læringsmålene for studieturen ble lagt rundt st.meld.nr.17(2006-2007)"Eit informasjonssamfunn for alle" som en felles plattform, knyttet opp mot dimensjoner som går særlig på
kost/nytte og personvern.
Spania har en helt annet tilnærming til sitt arbeid med eForvaltning og eDemokrati enn
Norge. De jobber og tenker veldig annerledes. Hva er deres motivasjon for IKT-utvikling og
hva er vår? Hvordan har de jobbet med organisasjonen, arbeidsprosessene og det tekniske?
Hva skiller oss og hva har vi eventuelt felles?
Vi hadde et ønske om å få kunnskap om deres visjoner, strategier og konkrete erfaringer fra
relevante prosjekter/aktiviteter
Reiseledere på turen var Karianne Thun og Kim Bredesen. Disse to innledet hvert møte med å
takke for at vi fikk komme, og avsluttet i samarbeid med resten av reisefølget å si takk for
presentasjonene ved å overrekke en bok om Norge.

Nærmere presentasjon av delegatene ligger i vedlegg 1
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Møte med den norske ambassadøren til Spania
Referenter: Pål Arnesen, Mona Fredriksen, Ingunn Cowan
Vi møtte den norske ambassadøren til Spania, Per Ludvig Magnus og informasjons- og
mediemedarbeider ved ambassaden, Lotte Tollefsen, til en times orientering om det offentlige
Spania. På grunn av kluss med bestillingen fra vårt hotell, kom møtet først i gang etter om lag
30 minutters venting. Hotellet vi skulle avholde møtet på ligger i et strøk som ambassadøren
sa tilsvarer nedre Karl Johan i Oslo, og han ba oss derfor ta ekstra godt vare på lommebøker
og vesker.
Ambassadøren karakteriserte Spania som et gjestfritt land med det høyeste antallet norske
fastboende utenfor Norge. De norske borgerne opplever ingen fordommer i lokalmiljøet og
har derfor en hverdag uten friksjoner eller trøbbel av noe slag. Med 40 000 fastboende og
800.000 turister i tillegg, er Spania det landet i verden som er det mest besøkte, og som har
det høyest antall fastboende fra Norge.

Spansk miljø og demografi
Til tross for at spanjolene er meget tolerante mennesker har det vært noen gnisninger mellom
norske beboere og lokale spanjoler. Dette skyldes at nordmenn generelt ikke vil registrere seg
i det lokale manntallet og at de lokale myndighetene rundt om i Spania derved ikke får
refundert ulike helseutgifter til nordmenn.
Demografisk har Madridregionen 6 millioner innbyggere hvorav 13 % er av utenlandsk
opprinnelse, mot 10 % for hele Spania (sannsynligvis er det en del flere som ikke er
registrert). I Spania totalt er det 45 million innbyggere. Madrid ligger akkurat på
gjennomsnittlig BNP pr. innbygger.
I tillegg til ambassaden i Madrid møter norske borgere 19 konsulater rundt om i Spania.
Ambassaden i Madrid har hovedansvaret. Konsulene er ikke betalt, de får kun dekket de
faktiske utgiftene de har. Det er besluttet å opprette et generalkonsulat i Alicante. Costa
Blanca, ved Alicante er det området som har flest norske besøkende og fastboende. Dette
området har en rekke behandlingsplasser og institusjoner, hvor mange er deltakere eller
kommer til å ta del ii en eller annen behandling. Det er 4-5 norske skoler i Spania og 6
sjømannskirker. Alle disse krever jevnlig kontakt med ambassaden. For å håndtere dette har
ambassaden 17 medarbeidere. I tillegg samarbeides det med Eksportrådet, som har 2 ansatte i
Spania, og med Innovasjon Norge som er 10-12 personer.

Ambassaden og forholdet Norge-Spania
Det er tradisjonelt et nært og godt samarbeid mellom Norge og Spania. Det utgis blant annet
mye norsk samtidslitteratur, for eksempel er Dag Solstad nr fire på ranking over utenlandske
/oversatte forfattere i Spania. Det er tette kontakter på flere nivåer, bl.a. har Fiskeriministeren,
Utenriks- og Statsministeren har vært der flere ganger. Spania og Norge har samme politiske
syn i en rekke saker, blant annet i spørsmålene rundt Midtøsten. Kongeparet har også nære
relasjoner og har vært på besøk flere ganger.
Til tross for en del skriverier i mediene om uoverensstemmelser er fregattleveransene fra
Spania til Norge allikevel et eksempel på nært samarbeid med gode resultater. Kontrakten var
på mer enn 20 milliarder kroner. Spania opprettet en gjenkjøpsavtale med Norge, slik at de
skulle kjøpe varer og tjenester fra Norge for tilsvarende 10 milliarder kroner. Også innen
energi har vi et samarbeid. Energinivået i Spania er dekket av fossilt brensel, hvor av 20 % er
ren gass.
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Norge og Spania har fortsatt ulike oppfatninger om vernesonen ved Svalbard. Norge har tatt i
forvaring flere skip, noe som har skapt en del problemer tidligere. Nå er dette er blitt en veldig
liten sak i forhold til alle andre samarbeidsformene i næringslivet.
Ambassadøren har god erfaring med den sentrale administrasjonen i Madrid. Han fremhevet
dem som hardt arbeidende, profesjonelle, redelige, imøtekommende og lette å få etablert
avtaler med.
Spania har i dag en sosialdemokratisk regjering som er i mindretall. Det var etter valget 14.
mars 2004 at det ble et skifte fra sentrum/borgerlig til sosialistisk side. Det var terroraksjonen
i Madrid (09.03.04) som sannsynligvis var grunnen til dette skiftet. Daværende statsminister
Aznar gikk ut umiddelbart og beskyldte ETA for å stå bak. I ettertid har det jo vist seg at det
var Al-Qaida som står bak. Det var nok en del misnøye med regimet allerede før
terroraksjonen, som kom til overflaten ved siste valg. Zapatero er nå statsminister i en
koalisjonsregjering.

Spansk politikk
Etter valget har det skjedd flere politiske endringer, blant annet i forholdet til EU og en felles
sikkerhetspolitikk og et mer aktivt diplomati i Sør-Amerika med mer fokus på det politiske
framfor det kommersielle. Spanjolene har blant annet et meget nært forhold til Venezuela. På
energi og kommunikasjonssiden, bank og forsikring er det også skjedd en del endringer.
Utenrikspolitikken har fokus på utviklingshjelp med en planlagt 0,7 % økning fram til 2013.
Emigrasjonen til Kanariøyene fra Vest-Afrika er et stort problem, mange dør på vei over til
øyene. Ambassadøren karakteriserte tilstandene som bisarre, med mengder av feite turister
ligger i solen på strendene med paraplydrikkene sine, mens bare noen kilometer unna dør
Afrikanere på vei til friheten.
Det synes som om Spania har en human tilnærming til flyktningeproblemet sitt. Det sies ”Vi
må hjelpe disse menneskene”. Dette er kanskje litt rosenrødt, men sier noe om holdningene
hos spanjolene. I spanske medier er det også et veldig humanitært fokus på
flyktningeproblemet på Kanariøyene. Et eksempel på tiltak som er satt i verk for å avhjelpe
situasjonen for mange innvandrere er at det finnes et sted mellom 400.000 og 500.000 illegale
emigranter som i praksis er i jobb. Dette er nå blitt legalisert.
Frem til Francos død i 1975 var Spania lite preget av debatten og polariseringen i resten av
Europa. Dette holdt Franco-regimet et effektivt lokk på slik at Spania ikke ble preget av 68opprøret og ulike skole- og sosialreformene. Etter hans død kom en ny konstitusjon med fokus
på å konsolidere demokratiet. Innmeldingen i Nato i 1982 la en ny struktur for forsvaret. EUmedlemskap med anerkjennelse i resten av Europa ble viktig. Forhandlingene var vanskelige
og de ble medlemmer i 1986 med en del overgangsordninger. Det gikk med mye energi til å
legge om forvaltningen fra sentral kontroll til flere tilsynsordninger. Partnerskapsloven og en
del andre saker skapte polariseringer. Spania er fortsatt netto mottaker av penger fra EU.
Franco undertrykte all form for lokal blomstring og forsøk på autonomier. Dette skapte
grobunn for det vi kjenner som ”Baskerproblematikken” og ETA. ETA tiltrakk seg mange
medlemmer og har tradisjonelt brukt mye vold til å fremme sin sak. Mange har trukket seg ut
og dannet ulike selvstendige partifraksjoner som nå styrer et autonomt Baskerland. Dagens
ETA er en liten og meget hard kjerne av rene terrorister som har drept nærmere 1000
mennesker de siste årene. Dessverre er dialogen mellom de sentrale styresmaktene og ETA
brutt og man frykter nå nye anslag fra ETA, særlig i forbindelse med parlamentsvalget 9. mars
i år.
Meningsmålingene frem til parlamentsvalget viser at sosialistene og PP (høyresiden) ligger
side om side. Det blir en kamp om sentrumsvelgerne, og det virker som om PP søker mot
sentrum i sin valgkamp. Ambassadøren tror de faktisk taper på dette og at Spania vil få en
videreføring av dagens sosialdemokratiske styre.
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Regionene i Spania har høy grad av selvstyre. De fremhevet at de er autonome. Blant annet
har de egen skatteinnkreving. Dette skaper imidlertid en del problemer ettersom Spania har et
skatteutgjevningssystem regionene i mellom. Kulturelt og når det gjelder sinnelag er også
regionene veldig forskjellig. Språk og utdanning er forskjellig, og de fremhever endog at
”spiller et av deres regionale fotballag mot, for eksempel et fransk lag, ja da er det en
landskamp!”.
Catalonia fremstår i dette bilde som nesten nasjonalistisk. De har sitt eget språk som første
språk (før spansk), og de er veldig opptatt av utvikling i egen region uavhengig av resten av
Spania. Dette til tross for at de egentlig er helt avhengig av investeringer utenfra. En grunn til
dette er en meget ineffektiv industri og næringsvirksomhet som skyldes lave lønner til alle
immigrantene som derved heller ikke har noe incitament til å yte noe ekstra.
Demografisk sett har Spania nå den høyest forventede levealderen i Europa. Ambassadøren
trakk i den sammenheng fram tradisjonen om å ta vare på hverandre. Er man ute å spiser, er
alle generasjoner med

eGovernment workshop hos ”Ministerio de
Administraciones Publicas”
Referenter: Pål Arnesen, Mona Fredriksen, Ingunn Cowan
Vi ble ønsket velkommen til the Department of Public Administration, MAP for felles
workshop rundt temaet eGovernment av Juan Miguel Márquiz.

Presentasjon av eGovernment i Spania
Jorge Barallat, koordinator for moderniseringskontoret for administrasjonen i Spania
presenterte Legale og organisatoriske aspekter for eGovernment i Spania.
Spania har en kompleks og sammensatt organisering. Grunnloven av 1978 gir 3 nivåer for
administrasjon i Spania.
Statlig nivå med 16 departementer og 139 autonome organisasjoner.
Regonalt nivå med 17 autonome regioner og 2 autonome byer.
Lokalt nivå med 8100 kommuner og 41 provinsregjeringer.
På regionale og lokale nivåer har de stor mangel på økonomiske midler og derfor
vanskeligheter med å nå kravene for et felles elektronisk nettverk.
MAP har derfor fått et ansvar for å fremme IKT for de regionale enhetene og jobber etter
følgende misjon:
1. Fremme bruk av felles infrastruktur.
2. Utvikle handlinger som bedrer effektiviteten av innkjøp og forvaltningen av
ressursene innenfor IKT.
3. Planlegging og utvikling av forvaltning, forenkling slik at det blir lettere tilgjengelig
for borgerne.
4. Identifisere, utvikle og styre teknologiske prosjekter som bidrar til samarbeid og
effektivitet mellom enhetene og borgerne.
5. Utvikle dataprosesser som skal hjelpe til med forvaltning av menneskelige ressurser.
MAP har videre ansvaret for koordineringen, noe som styres gjennom modellen gitt i figuren
under.
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Figur 1: overordnet samarbeid for teknologisk innovasjon

Den statlige delen har et høyere råd for administrasjon som setter retningslinjene for IKT. De
har en kommisjon som er mer operative som virkeliggjør prinsippene fra det høyere rådet.
Hvert departement har sitt eget kontor for å koordinere innad og mellom departementene. De
har rådgivingsenheter som er sammensatt av folk fra universitet, forskning og
forretningsmiljøer som bidrar til informasjon til Staten.
En sektorkomité forener de ulike arbeidsgruppenes oppgaver og samordner med
statsadministrasjonen. Denne komiteens mål er blant annet å sikre interoperabilitet
(elektronisk gjensidig samhandling) mellom de ulike kontorene og forberede felles planer for
å utvikle den elektroniske forvaltningen i Spania. Dette gjøres gjennom ved 5 ulike tiltak.
1.
2.
3.
4.

Utvikling av felles tjenester.
Felles rammeavtaler.
Dedikerte arbeidsgrupper innenfor ulike felt.
Årlige budsjett til lokale enheter med fokus på å fremme innovasjon for elektroniske
tjenester.
5. 2-årlige konferanser, TECNIMAP hvor de ser på de beste løsningene og ser på
modellene (de ønsker mer internasjonal kontakt og i fjor var blant annet norske
deltakere invitert).

Ved valg av strategier ble den tidligere Øymodellen kort presentert. I denne hadde hvert
departement avsatt midler til å utvikle sine tjenester og elektroniske tjenester. Men, det var
departementer som ikke hadde penger til overs til elektroniske hjelpemidler. De så selvsagt
dette som et problem.
Fra 2004 kom en ny strategi som satser på interoperabilitet og samarbeid mellom enhetene.
Det dreier seg om å løse innbyggernes problemer. Systemene er så modne at de kan spres ut
til borgerne. En stor utfordring er operative online-tjenester til innbyggerne som de ikke vet
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om. En kampanje overfor innbyggere og forretningsmiljø må til for å gjøre dette kjent. Cap
Geminis måling viser at Spania nå har gjort leksen sin rent forretnigsmessig, men med hensyn
til de 12 tjenestene til borgerne har de fortsatt en lang vei å gå for å nå målet. Undersøkelsen
til Cap Gemini viser også at Spania har tatt innpå Norge det siste året. Det.
Det er nå lagt et løp etter en ny strategimodell hvor det viktigste er tjenester som fokuserer på
innbyggerne.

Figur 2: Ny strategimodell for etablering av tjenester

Som figuren viser har man i tillegg til de operative grep også fått etablert en egen lov for
styring av elektronisk informasjon.
Som medlem av EU vil lovgivning som vedtas i EU også bli fulgt i Spania. Derfor vil de i
2008 jobbe med interoperabilitet over landegrensene.
Gjennom denne loven har de som mål å redusere den administrative mølla som hindrer
borgerne i å nå frem overfor forvaltningen. Det er viktig å sikre demokratiske prosesser. Nye
kanaler og tjenester må lages samtidig som koordinering og tilgjengeliggjøring må bli bedre.
De vil også gi bedre og flere tjenester til innbyggerne uten at de må stå i kø. Ulike mål er satt
underveis, og så langt er de blitt gjennomført.
Det er etablert en ny handlingsplan for 2008-2009, med hovedelementene: Tjenester for
innbyggerne, forenkelede prosedyrer, infrastruktur og felles tjenester og horisontale
(tversgående) tiltak.
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Figur 3: Handlingsplan for 2008 - 2009

På figuren ble nettverket SARA fremhevet. Dette fungerer som nettverket mellom
statsadministrasjonen og selvstyreregjeringene samt kopling til kommunene. Det er en
elektronisk ryggrad som går gjennom hele Spania.

Elektronisk tilgjengelige tjenester innen 31.12 2009.
Den nye loven ble godkjent i fjor. Den har som mål å skape en bedre tjeneste til innbyggerne
og å skape en moderne og effektiv offentlig organisering. Ved hjelp av loven vil hindringene
mellom borgerne og forvaltningen fjernes. Denne rettigheten fantes ikke i Spania tidligere. Da
hadde borgerne rett til å få tilgang til administrasjonen via elektroniske kanaler, men bare når
administrasjonen hadde tjenester på områdene. Innbyggerne har i dag rett til tilgang via det
elektronske nettverket. Borgerne skal selv kunne velge den kanalen de måtte ønske, sende inn
på ulike formater, reklamere, overføre betalinger, få ut elektroniske kopier av dokumenter og,
om borgerne ikke har elektroniske midler kan de til og med få dette direkte ved eget oppmøte.
Administrasjonen har ikke lov til å be om informasjon om innbyggerne som allerede er
overlevert til offentlig tidligere. Loven regulerer basisprinsipper som ligner på det som ble
vist fra Norge. Loven introduserer en del forbedringer, blant annet muligheten til å identifisere
seg mot administrasjonen på ulike måter.
Det er også et klart mål å utforme og etablere elektroniske signaturer.
På spørsmål om hvordan næringslivet er ivaretatt i dette, ble det respondert at borgerne, slik
det er var presentert også innebefattet næringslivet.
Videre ble det spurt om det er et departement som styrer alt dette. Det ble her svart at Spania
er i ferd med å endre regimet rundt dette. Tidligere var det hvert departement som utviklet
elektroniske tjenester i henhold til behov i eget departement. Det fantes også et organ som
koordinerte mellom departementene. De siste 2 årene har de gått videre på to områder. De har
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skapt en felles tjeneste for alle og de har satset mye på infrastrukturutbygging. De har ikke
endret strukturene innenfor hvert departement. Den nye lov stiller krav til visse tjenester og
prinsipper, som må være oppfylt i løpet av 2 år.
En egen nettside viser hvor langt hvert departement er kommet på sine områder. Bare det at
det ligger offentlig ute en status for departementene, gjør at alle engasjerer seg mer for å gjøre
utviklingen ferdig. I 2010 kan borgerne reklamere dersom tjenestene ikke er tilgjengelige. Da
kommer MAP for å fordele midler på de ulike departementene. Sentralt er størrelsen på
midlene til fordeling tilknyttet elektronisk infrastruktur 2 millioner Euro. I tillegg bruker MAP
100 millioner Euro til sitt eget innovasjonsarbeid. Det er en ny utgiftspostsom kom inn som
følge av den nye loven.

Nasjonal eID-kort og Multi-PKI valideringsmyndighet
Temaet ble presentert av Alfonso Berral. Det utarbeides nå et nytt eID-smartkort for borgere.
De har tidligere hatt et identifikasjonskort uten eID. Dette finnes mange ulike typer av.
Det nye kortet har 2 digitale sertifikater innbakt i kortet, elektronisk identifikasjon og
elektronisk digital signatur. Kortet blir ferdig i løpet av de neste 3-4 årene. Det er mange
tjenestetilbydere på digitale sertifikater. Politistasjonene har rettigheter til å utstede id-kort.
De som utsteder penger i Spania har nå fått tillatelse og sertifikat slik at de tilbyr utstedelse av
sertifikater/smartkort for elektroniske tjenester. De har en tanke/visjon om én felles signatur
for alle, noe som er ganske likt som i Norge.
Noen nåværende tjenester fra valideringsmyndigheten (pr. 13.02.2006):
Validering av status for alle kvalifiserte eSertifikat.
Etablering og verifikasjon av PKI-baserte eSignaturer.
Tjenester for å etablere mekanismer for sikkerhet og tiltrodde tjenester.
Teknisk support
Tjenester i SARA
Det er utstedet 2 millioner sertifikater til borgere og firmaer, men bruken er fortsatt lav. Det
finnes 13 kvalifiserte utstedere av kort. To av disse er borgerkort. Det finnes 6 mill
transaksjoner per i dag på disse kortene.
Spania har etablert en modell med en ”megler” mellom de offentlige myndighetene og
sertifikatutstederne.
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Figur 4: Modell for operasjonell drift

Spania fikk ”Best Practise 2007 Label” for sin løsning med validering av sertifikater. For mer
informasjon PKI og Spanias løsning ble det henvist til: www.epractice.eu/cases/1984.
Det er ingen kostnader for brukerne, departementet betaler alle kostnader tilknyttet utvikling
og utstyr for infrastruktur. Det er også kostnadsfritt for de som ønsker å utvikle løsninger for
autentisering. en avgift for å få utstedt dokumentet vil bestå. Det koster ca €10 per kort, noe
som ikke gjør det nye kortet med flere tjenester dyrere enn tidligere borgerkort. Et bedriftskort
med sertifikat koster ca € 40. Produksjonskostnadene for hvert kort er beregnet til ca €1,5. Det
finnes et samlested (repository) for alle tjenester som tilbys. Det er i dag 400 tjenestetilbydere
som bruker borgerkortet.

Nasjonal interoperabilitet og sikkerhetsrammeverk for eGov
applikasjoner
Miguel Angle Amutio, prosjektleder for de nasjonale interoperative tjenestene presenterte det
pågående IDABC-arbeidet, Services in a complex environment.
Det er komplekst på grunn av antall variable som skal involveres. Det er ulikheter i
infrastruktur og programvare, og det er kommunikasjon over landegrenser i tillegg til lokal og
nasjonal kommunikasjon.
EU har en aksjonsplan fra 2002 som dekker gjensidig kommunikasjon på tvers av landene
innenfor EU. I løpet av 2008 vil de utvikle og kvalitetssikre de nye tjenestene etter 3
strategiske linjer:
1. Støtte til integrasjon av PAN European eGovernment services i administrasjonen, for
borgere og næringslivet.
2. Overføring av retningslinjer, visjoner, informasjon og kunnskap til nasjonalt nivå.
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3. Bruk og kunnskapspredning i administrasjonen av resultater og produkter fra IDABC.
Nasjonalt kommunikasjonsskjema er under utvikling. De setter krav til bl.a. informasjon,
formater og programvare. Krysskommunikasjon er komplekst fordi det setter krav til både
kommunikasjon, organisasjon og semantikk.
Det finnes også et standard nasjonalt sikkerhetsskjema. Det er utviklet internasjonale
standarder på beste praksis, både programvare- og plattformmessig.

Det administrative telekommunikasjonsnettverket SARA
Ignacio Martinez Arrieta presenterte SARA, som er infrastrukturen for kommunikasjonen
mellom ulike offentlige organer. Det kan være mellom 2 enheter i samme departement eller
mellom sentralt departementet og ulike enheter, og for samarbeid og ulike tjenester slik at
tilbudet til borgerne blir bedre.
Prosjektet SARA skal finne komponenter og løsninger for styring av kommunikasjonsløsningen. Departementet jobber med å finne ulike ting som andre departementer skal kunne
benytte i sine løsninger i andre offentlige institusjoner og som de kan markedsføre. SARA er
bare en komponent i tjenestene i den offentlige sektor.
SARA er først og fremst en infrastruktur og et koordinerende nettverk, og skal tilbys til hele
sentral-, regional- og lokaladministrasjonen som et redskap for å få til en riktig og sikker
kommunikasjon. Det benyttes et applikasjonssystem slik at de tjenestene de trenger kan
hentes ut fra nettverket. Det er hovedsakelig departementets løsninger som benyttes, men det
er muligheter for å levere til departementet også.
SARA-prosjektet har utarbeidet noen løsninger, og flere løsninger er underveis. Dette
nettverket er oppe og fungerer med gode resultater. Saranettverket er også utgangspunktet i
tester for et nettverk som skulle kommunisere i EU mellom medlemslandene. Det som ble
gjort først var blant annet å forene alle departementenes intranett (via et ekstranett). Så snart
alle departementene var tilknyttet samme nettverk ble alle regionale og kommunale intranett
koplet sammen.
Da de knyttet sammen disse områdene ble det dannet en komité som koordinerte arbeidet. Det
var her ekstranettet ble dannet slik at alle offentlige etater kunne knyttes til dette. Siden har
kommunene kommet inn.
Arkitekturen er slik at borgerne via en tilknytningsenhet får tilgang til fellestjenester som
igjen er tilknyttet en egen server for offentlig kommunikasjon. Denne serveren inneholder all
offentlig informasjon som skal være tilgjengelig for borgerne og eventuelt for EU.
De startet med 2 MB per sekund på linjene. Fram til 2007 økte bruken slik at båndbredden
måtte økes betraktelig. Det nye systemet med stammen i midten er ikke lenger tilknyttet som
en stjerne. Alle nye områder som koples til har sin egen tilkoplingsenhet, en
kommunikasjonskanal og en backup-kanal. Alle offentlige enheter for en oppkopling med ny
struktur. Hver av disse kanalene er øket til 1 GB per sekund. 100 MB per sekund på backupkanalen. Underleverandørene i de lokale nettverkene har kun 100 Mb per sekund. På samme
måte med utbygging av arkitekturen er 417 kommuner tilkoplet reservenettverket.
Noen tjenester som transport etc. er begynt å fungere på de små lokalkontorene.
I loven finnes en paragraf som sier at man skal støtte opp om alle tjenester som er ønsket fra
borgerne. De har også en interkommunikasjonskanal hvor alle som har med nettverket å gjøre
kan samhandle. Nettverket er oppe 24-7. Dette nettverket skal altså sette alle offentlige
kanaler sammen for å forbedre løsningen til borgerne.
Det er en del fellestjenester som er grunnleggende basistjenester som tilbys alle. Et eksempel
er domeneforvaltning som går gjennom systemet i stedet for via internett.
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På spørsmål om det forvaltningsmessig er en stor oppgave når alle 8000 kommunene er inne
på tjenesten ble det svart at forvaltningen skjer lagvis.

Forretningstjenester for borgerne
Ignacio Valle presenterte en oversikt over arbeid og prosjekter med elektroniske tjenester som
garanterer nye rettigheter for elektronisk tilgang. Dette gjelder både Myndighet-tilmyndighets-tjenester og de tjenestene til borgene via 060-plattformen.
Legale dokumenter skal være tilgjengelig fra et offentlig sted, enten som web-tjenester og
XML-dokumenter. Skattedirektoratet er den største brukeren av systemet per i dag for å nå
borgerne.
Andre prosjekter som ble nevnt er nettet som er satt sammen fra flere offentlige
kontorer,bibliotek for elektronisk administrative sertifikater, SARA-nettverket som er kanalen
for kommunikasjon om blant annet offentlige avgifter og en side for offentlige jobber.
Adresseendring, for eksempel kan skje via SARA. Den siste prosjektet som ble nevnt var
Telematic Administrative Notification for borgerne.
Flere prosjekter er under utvikling.

Multikanal-plattformen for administrative tjenester: 060
Ernesto Abati presenterte multikanal-tjenesten 060. Denne
kommunikasjonskanal mot borgerne, altså et sentralt servicepunkt.

tjenesten

er

hoved-

Med de tre administrative styringsnivåer i Spania; Staten, Fylker og Kommuner er 060
hovedkontaktpunktet mellom borgerne og de ulike styringsnivåene. Det er en sterk styring av
kommunikasjonen for å få til en god tjeneste.
060 tilbyr døgnåpen forvaltning og det har ulike tilgangskanaler, herunder internett, telefon og
stedlig kontorer. Det er under utvikling en egen mobilkanal, SMS samt Digital TV.
Bakgrunnen for etableringen i sin tid er at 86 % av borgerne kvier seg for å ta kontakt med det
offentlige ettersom det er vanskelig å finne fram i de offentlige kontorene.
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Den spanske matrikkelmyndigheten - Direcction General
del Catastro (DGC)
Referenter: Heming Herdlevær, Inger Elisabeth Kvaase
Deltagere fra DGC:
Ignacio Duran Boo – visedirektør
Fernandez – underdir elektroniske systemer
Carmen samarbeider med han
Alberto
Maria- sjef for internasjonale forbindelser
Den spanske matrikkelmyndigheten er underlagt ”Ministry of Economy and Finance” –
Finansdepartementet – dette er en vanlig organisering i de latinske landene. Bakgrunnen for
dette er den betydning matrikkelen (eiendomsregister) har hatt for skattlegging. I Spania i dag
er det 7 forskjellige skatter som benytter seg av informasjon fra matrikkelen.
Fordelen med denne sterke knytningen til skatt er at matrikkelen alltid må være – og er –
oppdatert.
Kontoret tar aktivt del i matrikkulære gjøremål, nasjonalt og internasjonalt (bl.a. i
Latinamerika).
DGC er finansiert gjennom et statsoppdrag, tilsvarende slik ordningen er i Norge. De har
dermed ikke behov for å selge tjenester for å skaffe finansiering. Vi fikk opplyst at de hadde
ganske få medarbeidere, kun 2800!, fordelt på 52 kontorer over hele Spania.. Dette fører til
sterkt behov for samarbeid med andre etater for å holde datagrunnlaget oppdatert.
DGC er sentrert rundt den sentrale matrikkeldatabasen, men saksbehandlingen er sterkt
desentralisert. Ikke bare til de 52 kontorene, men også kommunene og Notaris publicus, er
involvert i matrikulært arbeide. Eksempelvis er det slik at dersom noen selger en eiendom og
undertegner et skjøte hos en notar, da er det notaren som oppdaterer matrikkelen. Dette krever
et godt nettverk og høyt utviklede former for trygg kommunikasjon.
DGC er ansvarlig for oppdatering og forvaltning av matrikkelen og kartografisk informasjon,
og distribusjon av informasjon fra matrikkelen som en offentlig tjeneste. I tillegg er DGC
ansvarlig for å utarbeide statistikk om eiendom. Informasjonskildene er eiere, notarer og
landregistre, kommuner og regionale og statlige myndigheter.
Filosofi for spredning av informasjon er bruk av internett. Det tas ikke betaling for
informasjon som kan hentes via denne kanalen. I Spania mener de at slike tjenester utvilsomt
må være gratis – de er en del av den nasjonale infrastrukturen for territorial informasjon som
alle har rett på.
Brukerne blir ledet inn på bruk av internett ved at andre kanaler er gjort vanskeligere
tilgjengelig, hvis en for eksempel møter opp på et kontor må man stå i kø og dessuten betale
for informasjonen. Denne modellen gjør at en ikke forventer en økning av organisasjonen selv
om bruken av tjenestene øker.
Intensjonen er at all informasjon skal være åpen og tilgjengelig, men det er ikke mulig på
grunn av personvernlovgivning. Ifølge EU-lovgivning skal navn, adresse og personnr. til
personer som eier en eiendom være beskyttet. Derfor er det lagt begrensninger på tilgang til
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disse opplysningene.Dette gjør informasjonen mer komplisert å forvalte. Offentlig
administrasjon har tilgang til all informasjon så sant det finnes et berettiget behov.
Innbyggerne har tilgang til ”egen” informasjon.
DGC har som nevnt, satset på internett, men mange innbyggere har ikke tilgang til internett.
Hovedsakelig gjelder det eldre mennesker og personer som bor i utkantstrøk. DGC kan derfor
ikke bare satse på ny teknologi. Det er derfor utviklet et nettverk av informasjonspunkter.
2400 informasjonssentraler er spredt rundt i kommunene og andre steder. Disse betjenes av en
offentlig tjenestemann, for eksempel fra kommunen. Innbyggerne får (gratis) tilgang til den
informasjonen de har rett på ved å vise ID. Pr i dag bor ingen lenger enn 20 km fra et slikt
informasjonspunkt.
Det er ca. 8100 kommuner i Spania, de fleste er veldig små. I disse kommunene er det en
ansvarlig funksjonær som virker som mellomledd mellom innbyggerne og matrikkelkontoret.
Eiendomsskatten er en av de viktigste inntektskildene for kommunene. Kommunene er derfor
spesielt opptatt av at matrikkelen er oppdatert til enhver tid. Kontaktpersoner i kommunene
tar imot informajon om eiendommer og målinger og formidler vider.
I den spanske matrikkelen er det registrert ca. 70 mill. eiendommer. I urbane strøk også
arealer i bygninger. For eksempel i boligblokk som er delt i leiligheter, da er alle leilighetene
registrert i detalj. Matrikkelen er 4 dimensjonal: arealoverflate (x og y), z : antall etasjer i
bygninger, og tid (historikk). Til en viss grad kan man dermed vise 3D bygningskropper i
matrikkelen.
Alle eiendommer er i teorien registrert, med nye og eldre bygninger, også veier,
kraftstasjoner, flyplasser, vindmølleparker. Matrikkelkontoret inndriver ikke lenger bare
skatter, men sitter på verdifull info som blir brukt i mange andre sammenhenger, bl.a. til
studier og forskning.
Spania har en voldsom utvikling, og det har de siste 4 år blitt bygget mer i Spania enn i
Frankrike, Tyskland og Italia til sammen. Dette har ført til en enorm informasjonsflom, men
likevel er budsjettene holdt stabile. DGC har dermed måttet satset på gode teknologiske
løsninger og gode distribusjonssystemer, dvs Cadastral Virtual Office (CVO).

Cadastral Virtual Office
CVO består av
Administrativ database
Koordinater
Fysisk informasjon om eiendommer og bygninger
Eierinformasjon
Økonomisk informasjon
Alt er lagret i samme Oracle database. Ellers er matrikkelsystemet utviklet av dem selv.
Matrikkelen dekker 7575 kommuner og 95% av arealet i Spania, med 32 millioner byeindommer, 42 mill. landeiendommer, og 23,5 mill. eiere.
Tjenesten er tilrettelagt for forskjellige type brukere:
1. Organisasjoner der det er mulig å utveksle XML.filer. Ikke synkroniserte databaser,
men tilnærmet
2. Organisasjoner som har direkte tilgang til matrikkelen.
3. Organisasjoner som er koblet opp via web-services, jobber i eget system, og on-line
oppdatering av fra samarbeidende virksomheter.
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Hovedmål for CVO:
Å forsyne andre offentlige virksomheter med informasjon
Å være en gateway for informasjonsutveksling mellom offentlige virksomheter, både
for oppdatering og for utførelse av egne oppgaver.
Tilby webtjenester og eiendomskart og for eiere og befolkningen. Bl.a. utsteder de
offisielle eiendomsbrev (Certificate of Cadastral data ) et matrikkelbrev, til eiere.
De har en multippel spørretjeneste, med omfattende bruk. De har tatt i bruk PKI med digitale
brukersertifikater (x509 DIN-e standard) for å autentisere brukere for tilgang til beskyttede
data, og for utstedelse av matrikkelbrev fra CVO.
De har ikke lov til å tillate bare en type elektronisk sertifikat, etter spansk lov må de kunne
håndtere alle godkjente sertifikater fra registrerte sertifikatutstedere i markedet.
CVO er en ny og effektiv måte å jobbe på, og er det viktigste eksemplet på god
informasjonsutveksling og interoperabilitet mellom alle spanske virksomheter som jobber
med eiendomsforvaltning.
Funksjonalitet
alfanummerisk eller grafisk tilgang
(viser i kartet antall etasjer – romerske tall)
Alle eiendommer for en eier
Mulighet for søk i henhold til lister, for eksempel en liste over flere eiere
”Matrikkelbrev”, med kode (16 siffer) for å sikre at dokumentet er originalt – dvs.
man kan taste inn denne koden og få opp det samme dokumentet fra cadasteret.
- Bortsett fra kode er ikke dokumentet elektronisk signert
- De mener denne løsningen er sikrere enn manuelle dokumenter
Distribusjon av masseinformasjon
- Deling av filer for forskjellige formål
- Web-services for å utveksle informasjon
Eiendomskartet distribueres via wms for kobling med andre kartdata.
Tjenesten bruker ”getfeatureinfo”, kan få opp cadastral informasjon via andre tjenester, for
eksempel google earth – og kan få opp 3D bilde. Full historikk siden 2002.
Utviklingsfaser:
Fase 1: De hadde 52 distribuerte baser , som nå er samlet i én sentral database,
oppdatert daglig fra de regionale kontorene. Regionene er ansvarlig for kvaliteten i
deres del av basen
Fase 2: Teknisk implementasjon, Lovendringer og prosessendringer for iverksetting
av ny strategi.
Fase 3 Etablert massiv datautveksling med eksterne systemer (med XML-format) og
offentlige web-tjenester)
Neste fase: Bedre web-services, flere verdiøkende tjenester med bruk av PKI
Det har vært en utfordring med mange ulike brukere på forskjellig teknologisk nivå.
Hindringer:
Forankring i mindre administrasjoner – motstand mot endring
Legale restriksjoner på tilgang til data
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Teknologigap i befolkningen – løses på sikt med elektronisk ID og
informasjonspunktene
Noen resultater
54.000 registrerte brukere
37 mill treff
7,7 mill matrikkelbrev utstedt
19,5 mill treff på beskyttede data
127 mill ubeskyttet
Daglig
17000 cadasterutskrifter
Med mer
Online demo av Cadastral Maps og Wep Map Services (WMS). Mer teknisk informasjon i
utdelt presentasjon. Nettside for DGC: http://www.idee.es
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INEM – det spanske arbeidsdirektoratet
Referenter: Petter Møller og Ingrid Nordli
Fra INEM:
Isabel Criado Gómez
Maríia José Vega Ramos
Javier Rodríguez Arroyo
Pablo Maria Benito Domínguez

Generelt om arbeidsforvaltningen i Spania
Frem til for 10 år siden var alt på arbeidsområdet helt sentralisert og forvaltet av staten..
Etter dette ble den overført til de autonome regionale myndigheter for å kunne være nærmere
arbeidsgivere, -tagere og –markedene. Samtidig ble det beholdt ett styringsorgan som skulle
formidle arbeid nasjonalt og støtte mobilitet over regionene. Som en følge av dette har det
oppstått mange regionale IT-løsninger som måtte samkjøres.Det ble så opprettet ett
samordningsorgan, også med it-deltakelse med mål å opprette/utvikle ett felles IT-system. Det
var ikke et ønske å erstatte eksisterende, men å integrere dem.
Oppgaven ble å få samordnet inntil 17 it-systemer fra de forskjellige regionene. Det er et
overgripende organ på dette området som sikrer koordinering og felles it-løsninger i hele
landet kalt SISPE. Samordningen av systemene har vært krevende. Ingen skulle få nye
systemer, men alt skulle kommunisere. SISPE er blitt implementert siden 2005. Det kan sies å
ha vært vellykket og har nå stor funksjonalitet og bruk. Grunnen til dette er nok en database
som tilbyr kontinuerlig oppdatert og enkel tilgjengelig sanntidsinformasjon som alle får
tilgang til. De forskjellige sidene ved systemet vil bli presentert litt seinere.
Suksessen med dette systemet har vært pådriver for den nye loven som gir publikum rett til å
få tilgang til alle offentlige tjenester elektronisk på statlig og regionalt nivå innen utløpet av
2009.
Men det er allikevel fortsatt utfordringer for INEM for at de skal kunne møte lovens krav. De
satser maksimalt på å utvikle det virtuelle arbeidskontoret mhp arbeidsledighetstrygd og
sysselsetting.
Alle tjenestene INEM tilbyr er tilgjengelig på www.inem.es.

Informasjonssystemer i offentlige arbeidsforvaltning – integrasjon av de
regionale it-systemene og utvikling av SISPE
Formålet med INEMs systemer er å gi lik tilgang for alle borgere til arbeidsrelatert
informasjon og tilrettelegge for de rettigheter som innbyggerne har ifølge grunnloven,
uavhengig av bosted. I tillegg er det et mål at det skal være høy kvalitet og tilgjengelighet av
data generelt, enhetlig og med sikkerhetsløsninger gjennom en koordinering av handlinger.
SISPE er i så måte et virkemiddel for å nå det endelige målet om å få folket i arbeid.
De regionale og sentrale databasene kommuniserer slik at all informasjon kan nås gjennom
flere sentrale og regionale tilgangspunkter, og all informasjon skal være konsistent
Systemet bygger på forskjellige pilarer:
- en statlig database som deles av alle
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-

felles definisjoner og forståelse av data – samt felles forståelse av funksjonalitet på
tvers av forvaltningsnivåer
integrasjon med de regionale systemene basert på felles definisjoner
hver region kan så tilby egne tjenester i tillegg lokalt
sentralt tilbyr kompetanse til regionale myndigheter

Fagforeningene har vært med på å godkjenne systemet, og benytter det også selv.
Systemet er basert på to prinsipper:
- tilby sentralt system til de regionene som ikke har eget (11 regioner)
- integrere regionale systemer med det sentrale for de som har utviklet eget (6 regioner).
Systemet blir oppdatert i sanntid – skjer i alle aktuelle databaser samtidig. De regionene som
har eget språk har egne systemer.

Den nye offentlige arbeidsportalen
Dette er et ganske nytt (få måneder gammelt) system som benytter SISPE, slik det har blitt
presenteret tidligere.
Systemet tilbyr følgende hovedfunksjonalitet:
1. generell informasjon beregnet på arbeidssøkere
2. offentlige tjenester ifm arbeidsforvaltning – sammensatt av flere andre komponenter,
lenkeside til regionale sider
3. katalog over alle tjenester som tilbys i portalen, rettet mot
- arbeidstagere: oversikt over ledige jobber, funksjon for ledighetstrygd
- arbeidsgivere: kontrakter ifm. ulike typer ansettesesforhold, oversikt over stillinger
som er vankelig å få besatt, arbeidshistorien til en arbeider
- andre tjenester: lenke til EURES, tilbud om arbeid i offentlig sektor
En tjeneste for arbeidssøker er ”jobbtilbud”. Denne gir:
- opplisting over ledige stillinger
- søkefunksjon og geografisk oversikt – mulig pga SISPE
- den enkelte søker må velge en region da de tilbyr forskjellige typer tjenester
- en settes så videre til den regionalt tilpassede sidene – her er det forskjellige typer
funksjonalitet
Tjenestene som tilbys for arbeidssøkeren omfatter en rekke typer relevant informasjon om
personens egen historie og tilstand som arbeidssøker. De kan få utskrift over hvor lenge de
har vært arbeidssøker, og basert på hvilken jobbtype som søkes gis en oversikt over hvilke
kunnskaper som bør tilegnes (etterutdanning).
Brukerne må velge hjemmeområde pga av at hver autonome region bestiller hvilke tjenester
som skal være tilgjengelig. Dette medfører at det finnes 4 ulike tilnærminger avhengig av
region, og 2 kilder til informasjon.
1. Portalen med tjenester benyttes slik den er utviklet av INEM, dette innebærer at
regionene ikke må legge inn ressurser for å utvikle egne tjenester
2. De autonome regionene har lagt på eget særpreg (GUI) pluss tjenester
3. De autonome regionene har utviklet eget system, men koordineres med databasen til
INEM
4. De autonome regionene har utviklet eget system, med egent Web-løsning, database,
grensesnitt (GUI).
De ulike regionene velger selv løsningsmodell avhengig av egen kompetanse og hvor langt de
er kommet i IT-utviklingen.
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Brukerne identifiserer seg i systemet ved hjelp av offentlig eID (elektronisk signatur),
brukernavn/passord eller etterspørsel etter sentralt lagret informasjon om personen.
Portalen skal videreutvikles for arbeidsgivere og søkemulighet til europeisk arbeidstjeneste.
Arbeidsgiverne er forpliktet til å legge inn ledige jobber, men kan og bruke mer tradisjonelle
metoder som avis. Arbeidsgiverne velger selv hvilken kanal de vil annonsere gjennom . De
velger også selv i hvor stor grad de ønsker en nasjonal eller regional publisering.
En av hensiktene med portalen er å fjerne offentlig byråkrati, brukerne trenger ikke å ha med
seg mange papirer siden de ulike offentlige etatene også kan benytte tjenestene og hente ut
informasjon som den enkelte arbeidstaker tidligere måtte ha skriftlig dokumentasjon på.
Web-siden til INEM er p.t. på spansk, men vil bli oversatt til engelsk i løpet av våren 2008.

Spania og elektronisk offentlig administrasjon, juridisk
vinkling
Referenter; Bjørg Nyborg, Thorfinn Skjølås
Spanske myndigheter har vedtatt en lov om elektronisk tilgang til offentlige tjenester for
borgere (Law 77/2007 Electronic Acces of Citizens to Public Services)
Offentlig forvaltning har tre nivåer i Spania:
Den sentrale statsadministrasjonen
Selvstyrte regioner
Kommuner
Lov om tilgang til elektroniske tjenester for borgere er fastsatt av den sentrale
statsadministrasjonen i Spania. Det er en basis lovgivning som stiller ulike krav til
kompetanse som er fordelt på de tre nivåene. Lovgivning når det gjelder sikkerhet og
personvern fastsettes på overordnet nivå.
(Rett til juridisk personalitet gjelder også i ”Cyberspace”.) I Menneskerettskommisjonens § 6
står det at – Et hvert menneske har rett til sin personlighet, også innenfor det virtuelle. (En
annen måte å si det på)
Den Spanske lovgivningen er en videreføring og ytterligere spesifisering av den europeiske.
Lovens virkeområde er mellom offentlige og private personer. Den anvendes også til en viss
grad av private – gir god sikkerhet. Bundet lovgivning er minstekrav.
Elektronisk identitet har to formål:
Elektronisk identifikasjon
Elektronisk signatur
Elektronisk signatur kan deles i nivåer:
1. Enkel signatur
2. Avansert signatur.
3. Akseptert.
Når et dokument er underskrevet er det fullt gyldig som et rettslig dokument.

20

Rettsvesenet er ikke tilstrekkelig forberedt på dette. En viktig utfordring ligger i at rettskrav er
bundet til papir. For noen sektorer fungerer dette bra, for eksempel Skattevesenet.
Loven forbyr den som utsteder å beholde koden – den skal ikke tas vare på. Koden er
borgerens ansvar.
Tjenesteyter må stille en garanti på 3 mill. euro. Godkjent signatur som er misbrukt kan
trekkes tilbake. Det kan oppstå erstatningskrav som følge av misbruk. Garantien på 3 mill skal
fungere som en buffer i tilfelle en erstatningssak oppstår.
Overtredelser bøtlegges med 30.000 – 60.000 euro, i tillegg til offentliggjøring. Overtredelser
klassifiseres i tre alvorlighetsgrader:
- mindre overtredelser
- middels overtredelser
- svært alvorlige overtredelser.
Eksempel på overtredelse kan være at et sertifikat er utstedt uten at det er sjekket at personen
har gyldig nasjonalt identitetskort eller pass. Det er politiet som utsteder sertifikatet, på
samme måte som for pass. Loven gjelder bare for offentlige myndigheter. Man ikke bruke
bankkortet for å få tilgang til offentlige tjenester. Nasjonalt ID-kort er anerkjent i Spania og
skal bæres av den enkelte.

Elektronisk identitet
SERES – Spansk sertifiseringsmodell. Løsningen med at det er seddeltrykkeriet som lager
sertifikatene ble valgt fordi de har erfaring som var viktig å bruke. Fordi staten har stor
interesse av å få utstedt sertifikater, ble det bestemt at de skulle være gratis. Det er utstedt 1,5
millioner sertifikater. Grunnen til at den elektroniske modellen har kommet raskt opp, er at
sertifikatet kan benyttes til å fylle ut selvangivelsen. I motsetning til i Norge der man arbeider
for at ligningen godkjennes dersom man ikke tar til motmæle, må den aktivt godkjennes i
Spania. Alle selskaper, som ikke er enkeltpersoner, har plikt til å overføre opplysninger
elektronisk. Nasjonalt ID-kort med microchip utstedes av politiet.
Infobrikken inneholder 2 type opplysninger:
for politiet
for innbyggerne/brukerne (som

har

med

det

offentlige

å

gjøre)

Politiet garanterer at kortet ikke inneholder andre opplysninger enn de som skal være der. Det
stilles strenge krav til Pc-utstyr og software som benyttes i produksjonen.
Det ble stilt spørsmål om hvordan sikre tilgangen til data når teknologien endrer seg.
Myndighetene er usikre på hvordan dette skal gjøres, men følger nå regelverket som finnes
(10 års periode)
Kortet er gyldig i:
- 5 år (personer under 30 år)
- 10 år (personer mellom 30 og 70)
- Permanent (over 70 år.
Det finnes flere private sertifikatleverandører, men det anses som lite sannsynlig at disse vil
bli benyttet siden det nasjonale er gratis.
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Figur 5: Nasjonalt ID-kort

Beskyttelse av persondata i Spania
Spansk grunnlov er en av få som i høy grad har vektlagt personvern. Spansk lovgivning
bygger på Europeisk lov av 28. januar 1986 (Council of Europe for the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Article 96.1 of the Spanish
Constitution).
Fri konkurranse er prioritert høyere enn sikkerhet i EU-direktiv 1999/93/EC. Dette
regelverket åpner til en viss grad for tilpasninger i den enkelte stat.
Eu-direktiv 1999/93 har i stor grad tatt hensyn til marked, og ikke i så stor grad tatt hensyn til
personvern. Direktivet er generelt, og gir mulighet for ulike tolkninger i ulike land. En av de
viktigste begrensningene ligger i at det ikke gis anledning til å gjennomføre
sikkerhetskontroller i forkant. Konkurransefrihet er formålet og det legges opp til stor grad av
kontroll i etterkant. Problemet knyttet til at kontrollen foregår i etterkant er at skaden da
allerede er skjedd.
Loven gjelder både for offentlige og private virksomheter, og identifiserte og identifiserbare
personer omfattes. Loven er i utgangspunktet utformet for offentlige administrasjoner.
Hovedregel at det stilles krav til personer ved godkjenning. Hovedregel kan fravikes i
forbindelse med kontrakt eller noe som er livsviktig. Informasjon kan bare benyttes i den
sammenhengen den er innhentet for. Det er forbudt å bruke personinformasjon ulovlig.
Informasjon om personer kan bare overlates til 3. person med godkjenning.
Informasjon som stiller spesielle krav til beskyttelse:
- Personer kan ikke tvinges til å oppgi religion/tro (krever skriftlig godkjenning). Dette
gjelder også fagorganisasjoner (her er internt bruk unntatt).
- Opplysninger om helse, seksuell legning og rase krever personens godkjenning.
- Opplysninger knyttet til personers rulleblad kan bare benyttes av offentlige
virksomheter.
Sentrale myndigheter er tilsynsmyndighet for personvern, men de selvstyrte regionene i
Spania kan også opprette egne virksomheter for dette. Overtredelser kan straffes med bøter i
størrelsesordn 60.000 - 600.000 Euro. De ulike rettsinstansene har egne prosedyrer for disse
sakene.
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Registrering og elektronisk kommunikasjon
Law 11/2007 of Elektronic Access from citizens to public services.
Journalføring er obligatorisk for offentlige virksomheter. Alle offentlige virksomheter er
forpliktet til å motta henvendelser, både elektronisk og manuelle.Administrasjonen forplikter
seg til å gjøre alle prosesser elektronisk slik at borgerne kan følge med i saksgangen.
Borgerne kan velge kommunikasjonskanaler, og endre disse ved behov.
Målsetningene med dette er:
- Prosedyrene skal være enklere for innbyggere som henvender seg til offentlige
virksomheter
- Prosessene skal forenkles i de offentlige virksomhetene.
Det skal ikke være nødvendig å gi offentlige virksomheter de samme opplysninger flere
ganger. Offentlige virksomheter skal heller ikke be om opplysninger utover det de faktisk har
behov for.
En av intensjonene er at man skal ha tilgjengelighet til offentlige tjenester 24 timer i døgnet
og 365 dager i året. Det er også satt krav til frister for behandling, med egne rutiner for
dokumenter som mottas på søndager.
Dersom et dokument ikke åpnes i løpet av 10 dager av mottaker, defineres det som uønsket
post. Dette straffes med bøter. Boten kan trekkes tilbake dersom mottaker kan vise til en
gyldig grunn.
De er store forskjeller på hvor langt fremme de ulike sektorer er på dette området.
Skattevesenet og Sosialsektoren er de som har kommet lengst.
Lovgiverne fastsetter rammene og administrasjonen fastsetter reglene.
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Generalitat de Catalunya
Referent; Stein Olav Sletten
Sekretær (en politisk stilling) for Offentlige Funksjoner og Administrasjon Sra. Teresa
Aragonés ønsket SDF velkommen til Katalonia og til Barcelona. Hun presenterte også de
andre deltakere fra Katalonia: Sra. Consol Cerveca , sjef for kontoret for Elektronisk
Administrasjonsutvikling, en stilling som innebærer ansvaret for regelverket for iverksetting
av IT-politikken i Catalonia og Sra. Sònia Carabante, teknisk ansvarlig. for løsninger.

Informasjon om Katalonia
Den katalanske provinsregjeringen er en koalisjonsregjering av 3 partier (PSC sosialdemokrater, ERC –radikalt nasjonalistparti og ICV- venstreføderasjon). Man har
utfordringer på mange områder, blant annet er det stor innvandring noe som fører til stor
økning i folketallet. Katalonia har i dag 7,2 mill innbyggere (flatemål ca 32000 km2).
Den katalanske provinsregjeringen ønsker å øke produktiviteten og å oppnå økonomisk vekst.
Stikkord her er fornying og modernisering av industrien samt å produsere nye og moderne
tjenester. Det er også store krav til fornying og effektivisering av den offentlige
administrasjon, Katalonia har 946 kommuner. Hånd i hånd med effektiveiseringen av det
offentlige arbeider man også med en forenkling og effektivisering for privat sektor. Stikkord
er enklere papirarbeid og enklere kontakt med det offentlige.
Ansvaret for E-government i Katalonia er samlet i ett departement. Her er det opprettet et nytt
kontor (kan sammenlignes met DIFI i Norge). Dette kontoret ledes av Sra Teresa Aragonés.
Det er etablert et eget "konsortium" som har som oppgave å være et bindeledd mellom alle
offentlige etater i Katalonia. Det er sterk politisk støtte for arbeidet med E-government. Sra
Teresa Aragonés sa at Norden og Norge har vært modell for Spania, og at det er interessant å
konstatere at vi synes å ha de samme problemene.

Organisering av offentlig administrasjon (organer) i Katalonia.
Sra. Consol Cerveca , sjef for kontoret for Elektronisk Administrasjonsutvikling fortsatte med
orientering om organiseringen av den offentlige administrasjon (de offentlige organer) i
Katalonia. Det er 250.000 offentlige ansatte. Det er 15 departement, hver ledet av en minister.
Våre verter for dagen er Departament de Governació i Administrcions Públiques.

Modell for elektronisk administrasjon.
Modellen for departementet er å finne de beste løsningene for regionen og dens innbyggere.
Man legger vekt på samarbeid innenfor den offentlige sektor. E-administrasjon er langt mer
enn teknologi, det omfatter all "forbedring av løsninger". De arbeidet etter en strategisk
modell hvor bruk av IT sammen med organisasjonsmessige endringer skaper E-government.
Ved transformering av interne prosesser, samarbeid mellom etater og samarbeid med
mennesker (innbyggerne, business og administrasjonen) vil man oppnå T-government
(transforming local and central government through information technology). E-government
er fokusert på bruk av internett for å nå offentlige tjenester, T-government bruke teknologi for
å endre og effektivisere offentlige tjenester.
I Katalonia arbeider de etter målsettingen om gjenbruk av løsninger (economic of scale),
forenkling av prosesser, gjenbruk av opplysninger (en offentlig etat har forbud om å be om
opplysninger fra private dersom opplysningene allerede finnes i en annen offentlig etat).
Videre var de klare på prinsippet om at man ikke skal be om høyere sikkerhetsnivå for
opplysninger enn strengt tatt nødvendig. (For )høye autentiseringsbarrierer skader bruken av
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T-government. Katalonia opererer med et budsjett på 280 millioner euro for IT (da er en god
del av softwareinvesteringene holdt utenom).
Deltakerne i prosessen er Departament de Governació i Administracions Públiques, Statens
IT-senter, et konsortium ansvarlig for utvikling, samhandling og sikkerhet,
kulturdepartementet (arkivansvarlig). Hovedansvaret er pålagt de enkelte departement som
skal implementere løsningene. Lærdommer så langt (siden 2002) er: e-administrasjon er mer
enn en multikanalløsning og teknologiske løsninger må gå sammen med administrative
løsninger. Politisk ledelse må være involvert og være aktive på områdene.

Bruk av PKI.
Katalonia bruker en egen PKI tjeneste. Sentralregjeringen i Madrid har vær sene med å
utvikle en landsomfattende PKI-tjeneste. Derfor har den autonome regionen Katalonia
utviklet sin egen PKI-løsning. Foreløpig er det få private brukere av PKI, hovedtyngden av
brukerne er private bedrifter som benytter PKI i kommunikasjonen mot det offentlige.
Erfaringen viser at mange tjenester kan man klare uten ved hjelp av PKI, selv om manglede
PKI også har vært et hinder for utviklingen av en del tjenester.

Portal for elektroniske tjenester.
CAT365 er den gamle portalen man har benyttet. Navnet henspeiler på at den er åpen alle
årets dager. CAT365 ble bygget i år 200-2002. Det er en portal for hele den katalanske
administrasjonen. Den er tilgjengelig i alle regionens språk, den er personaliserbar og det er
en multikanalportal (telefon og internett). CAT365 var i utgangspunktet en moderne portal,
men utviklingen skjedde for "raskt", man gjorde mange feilsteg underveis, portalen var for
meget konsentrert mot brukerne og til mindre hjelp for saksbehandlerne. Det ble derfor
ganske tidlig klart at man måtte bygge en ny portal, man erfarte at man uheldigvis hadde tatt
med seg "gamle manuelle" prosesser inn i portal-løsningen.
Etterfølgeren er etter CAT365 er PICA. Portalen bygger på ny arkitektur (i forhold til
CAT365). Hensikten med PICA er å gå lenger inn i "back office" funksjoner. Portalen skal
være enda et steg på veien mot E-administrasjon. PICA har innebygget logikk. PICA bygget
først en "basic plattform" med en felles modul og med elektronisk meldingsformidling.
Videre bygget man en katalogmodul med oversikt over disponible tjenester. Systemet har en
autorisasjonsmodul. Man laget logikk for forskjellige workflows, batch og "individuelle"
prosesser. Størst suksess har PICA hatt som portal ved innmelding av arbeidsulykker , ved
søknad om barnetrygd og ved bytte av fastlege.
PICAS målsetting er å tilby Katalonia en plattform som utveksler informasjon mellom interne
og eksterne offentlige enheter. Videre er det et mål å kunne utvikle fellesløsninger for
elektronisk forvaltning på områder som elektronisk signatur, register og varselrutiner. PICA
skal også ha logikk som gjør at man integrerer portaltjenester med back-offistjenester.

Presentasjon av andre prosjekter ved Sra. Consol Cerveca.
E-government er mye mer enn IT-teknikk. Vi fikk presentert 5 områder videre arbeid hvor IT
spiller en sentral rolle:
1) strategi initiativ
2) prosessrelaterte prosjekter
3) interoperabilitet, deling av data og dokumenter
4) felles moduler og verktøy
5) bedre effektiviteten og støtte til enhetene.
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Hovedprosjekter på strategiområdet er: strategiverktøy for planlegging, prosjekt for et rettslig
rammeverk for e-adm. og prosessrelaterte prosjekter. På interoperabilitetsområdet er
hovedaktivitetene konsentrert om å implementere PICA. Det er opprettet et prosjekt som har
til hensikt å se hvor bruken av PKI særlig kommer til anvendelse. Man var likevel klar på at
man ikke skal kreve høyere autentisering en høyst nødvendig.

26

Barcelona By
Referent: Bea Dahl
Ms. Neus Bellavista, leder av kontoret for informasjonssikkerhet (CISO) tok for seg tre
hovedområder:
De ulike forvaltningsnivåene og deres betydning for e-forvaltning/sikkerhet
Rettslige rammebetingelser
E-sikkerhetsmodeller
Forvaltningsnivåene
Sentralt: ID kort med unikt identifikasjonsnummer med full PKI tilbys alle
innbyggere.
Regionene (17). Administrasjonene er på svært ulikt nivå når det gjelder e-forvaltning.
Kommunene (8108) Kommuneadministrasjonene har også meget ulikt tempo og nivå
på e-forvaltningstjenestene de tilbyr innbyggerne.
Barcelona ligger helt i front, og bruker id-Cat fra den offentlige kortutsteder Catcert
med full PKI .
Betydningen av de viktige lovene ble vektlagt også i dette foredraget:
Lov 59/2003 om eSignatur
Lov 11/2007 om Elektronisk aksess for innbyggere
For å oppfylle kravene i disse viktige lovene, arbeidet administrasjonen med forhold som:
- kartlegge hvilke tjenester som betinger de ulike sikkerhetsnivåene
- hvile innbyggere og enheter som trenger ID/PKI- kort
- hvordan sikre tilgang for personer og organisasjoner/bedrifter
- hvordan sikre at opplysninger myndighetene allerede har hentet inn gjenbrukes. ”Kun
be om opplysninger en gang”.
Utvikling av moduler/komponenter
- E-identifisering
- E-signatur
- E-dok arkiv for signerte dokumenter
- E-sporing
Dette er moduler under uvikling / delvis i bruk og de er tiltenkt for salg i framtiden som
generelle moduler i markedet.
Katalonia har altså sitt eget ID-kort med PKI, og de var kommet langt i implementeringen av
dette for innbyggerne da det nasjonale ID-kortet ble introdusert. Det er ikke planer om å
erstatte det katalonske kortet med det nasjonale foreløpig. Det er nok også noen politiske
grunner (regionalt selvstyre) til at dette ikke forseres, men de ser for seg at det nasjonale ID
kortet vil overta på sikt.
Skatteetaten har utviklet et eget sertifikat for levering av selvangivelse – før nytt ID kort ble
tilgjengeliggjort. Dette er også tatt i bruk lokalt. Ca 7500 levert selvangivelsen via dette
systemet .

Systemarkitektur
Systemporteføljen er utviklet over lang tid og er stort sett vertikale siloer, basert på den
enkelte enhets kjerneområde. Det fantes en logikk for å kunne gå inn på datalager tilknyttet
andre systemer, men dette var tungt tilgjengelig.
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Arkitekturtenkningen pr i dag har SOA-perspektiv for å rendyrke et eget datalag med felles
informasjon. Det ble arbeidet med å finne løsninger for enklere datatilgang samtidig som at
gamle programmer/applikasjoner kunne beholdes som komponenter med eksisterende
forretningslogikk. På denne måten åpner arkitekturen for sameksistens mellom gamle og nye
systemer.
For tiden arbeides det med anskaffelse og konfigurering av en tjenestebus for å sikre
interoperabilitet.
Kommunen er koplet via nettet til OAC ( konsortiet ) som igjen er koplet til sentrale løsninger
gjennom SARA-nettverket (stat ).
I prinsippet kan tjenester tilgjengeliggjøres i andre kommuner og regioner via avtaler som
gjøres i konsortiet.

Integration Management key piece of the Architecture
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Figur 6: Arkitekturbildet, hovedkomponentene
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Figur 7: Overordnet informasjonsmodell

E-Faktura
AOC (consortiet) ønsket at byrådet for Barcelona skulle starte et prosjekt som skulle legge til
rette for elektronisk fakturering/innbetaling til/fra hele den Katalanske administrasjonen.
Prosjektet hadde bred deltakelse fra ulike administrative nivåer med sentral deltakelse fra
likningsmyndighetene. Sertifikatutsteder er CATCert.
Prosjektet studerte andre lands løsninger, de viktigste var Danmark (lovpålagt fra 2005/
obligatorisk XML fakturering), Sverige og England. Viktige rammebetingelser for prosjektet
har vært at eneste akseptable format skal være FacturaE XML og at prosjektets
ansvarsområde begrenses fra oversendelsen av eFaktura og til den er mottatt av
myndighetene. Det har ikke ansvar for behandlingen før oversendelse og etter mottak.
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Figur 8: Overordnet modell

HUB skal utelukkende være et kommunikasjonselement, den vil ikke tilby andre tjenester.
Den vil ikke lagre informasjon om selve eFakturaen, bare informasjon om eFaktura“konvolutten”
Implementasjonen vil starte i andre kvartal 2008. I det videre arbeidet vil utforming av
tjenlige prosesser være helt avgjørende for å lykkes.
Prosjektet håper at de kommersielle bankene vil overta denne “klargjøringssentralen” på sikt.

E-tjenester til innbyggerne i Barcelona
Milepæler for å forbedre tjenestetilbudet for Barcelonas innbyggere:
1985: 010 nr, innbyggernes call-center etablert
1995: Første Barcelona webside etablert
1999: Onlineinformasjon for mer enn 600 administrative områder etablert.
2003-2007: IT Strategisk plan for innbyggerne og firmaers tilgang til e-forvaltningstjenester
2007: Ny internett serviceportal

Figur 9: portalens forside

Mål:
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Portalen skal være viktigste inngangdør til informasjon om Barcelona by og viktigste kanal
for saksbehandling. Den skal være den intern referansen innenfor kommunen og organisere
tjenester slik at innbyggerne finner disse enkelt. Innbyggerne skal være stolte av portalen og
løsningene.

New eServices portal
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Figur 10: Innbyggernes "min side"

Fokus for presentasjonen av løsninger er prosessorientering – en inngangsport for informasjon
og tjenester ut fra ulike behov/livsfaser, ikke organisert ut fra ulike offentlige myndigheters
ansvarsområder.
Strategi:
- tilgjengelighet
- effektivitet
- integrasjon
- proaktivitet – gå foran med nye tilbud
Kanaler:
- Hjemmeside Barcelona by
- Saksbehandlingsportalen – alle tjenester inkludert katalansk og statlig nivå
- 11 publikumskontorer svarer på alle slags spørsmål
o Eget system for behandling av publikum – filtrere henvendelser
o Automater - selvbetjening
o Egne punkter for e-sertifikater
Det er 1,5 mill innbyggere i Barcelona by og 4 mill i ”StorBarcelona. Regionen Katalonia har
7,2 mill. innbyggere. 3 mill reiser hver dag til arbeid.
Ansatte
- OAC’s :150 personer( kontorene )
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-

Telefon 010:157 personer
Web : 34 peroner

Finansiering – gratis for innbyggerne, bortsett fra 010 telefonen, 20% av dette kanaliseres
tilbake til tjenesten.
Veien videre: Fra modernisering til innovasjon ( nye tjenester og forbedringer )
Teknologi
må bli enkelt å bruke for ansatte og innbyggere
Flerkanal-strategi
tre hovedkanaler for kommunikasjon: 010 telefonnr, / www.bcn.cat; og ny kanal for
mobile løsninger
Interoperabil plattform
med regionale og andre lokale myndigheter
Re-engineering prosess
søke effektive løsninger
Sikkerhet og autentisering
støtte ulike systemer
Øke innbyggernes motivasjon/interesse
reklamere og kommunisere
Brukermedvirkning
50.000 forslag er ventet som tilbakemeldinger fra innbyggerne i pågående
involveringsprosess
Neste generasjons e-løsninger vil adressere tre ulike brukergrupper
Borgerne (Min personlige side)
Profesjonelle (for eksempel arkitekter og leger)
Firmaer/arbeidsgivere
I ordvekslingen kom det fram at det nok var slik at utbredelse av eID hemmes pga frykt for
innsyn på tvers i administrasjonen, for eksempel at skattemyndighetene vil få innsyn hvis all
fakturering skjer elektronisk via eID. Her må det kommuniseres med innbyggerne!

Presentasjon av Consorsi AOC ( Administracio Oberta de
Catalunya )
Referent: Arne Thorstensen
Merknad [kth1]: Navnet på adm.dir??

Vi ble ønsket velkommen av velkommen av adm dir for AOC:
Konsortiet ble etablert i 2001. Formålet er å utvikle og tilrettelegge tjenester for den
katalanske regionen med alle underliggende kommuner.
Konsortiet har ansvaret for å utvikle alle fellesløsningene i katalonia, inkludert eID
løsningene.
Vi fikk en gjennomgang av AOC knyttet til
Mål
Organisasjon
”Key Ideas”
Klienter/brukere/partnere
Aktiviteter
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Mål
Forbedre e-services som blir tilbudt til byer og kommuner i katalonia, ved hjelp av IKT.
Organisasjon
Konsortiet ble opprettet i juli 2001 – av den katalanske regjering.
Eierstruktur : 60% Katalanske regjering – 40% Localret ( konsortium of the lokale
myndigheter – kommuner )
Det er opprettet en egen sertifiseringsenhet CATSert– Catalan Certification Authority, som er
underlagt konsortiet.

Figur 11: Konsortiet og CATCert

Bemanningen :
44 ansatt AOC
34 i CATCert
Budsjett i 2008 : 19,44 mil euro , som benyttes til
1/3 lokale myndigheter – forbedre tjenester.
2/3 Investere i nye tjenester – utvikles i AOC, og til strukturelle kostnader,
lønnskostnader etc.
”Key ideas”
Konsortiet er en av ” spillerne” i samhandlingen i Katalonia. De bidrar i å beskrive mål – og
planer. Hovedrollene må være hos sluttbrukerorganisasjonene, AOC er støtte og medspiller, i
planlegging og utvikling av fellesløsninger.
Viktige visjoner /langsiktige planer: Fra papir til e-services.
Strategiske utviklingslinjer:
1. Interoperabilitet
For innbygger og næringsliv
Viktig med interoperabilitet – og forståelse på tvers av kompetanseområder . Samhandling
mellom nivåene i forvaltningen.
2. Support ICT
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Gjenbruke komponenter som utvikles på tvers i forvaltninge.
3. Sikkerhet
Bygge sikkerhetsløsninger, trust ( CATCert )
Klienter, Brukere og partnere
946 kommuner – 95% av disse har mindre enn 25 000 innbyggere.
41 regioner/counties
4 provinser/provinces

Ansvar og kompetanse knyttet til forvaltningsnivåene i Spania:
De definerte tre forvaltningsnivåer – kompetanse-/tjeneste nivåer
- den spanske sentraraladministrasjonen
- den katalanske regjeringen - generalitat catalonia
- byråd/kommuneråd - city council
Nedenfor refereres 2 foiler som illustrerer hovedlinjene i kompetanseområdene/
tjenestetilbudene mellom sentral regjering i Madrid, den katalanske regjeringen og de lokale
kommuneadministrasjoner,
relatert
til
områder/sektorer,
og
relatert
til
innbygger/forretningsdrivende.

Figur 12: Ansvar og kompetanse i de forskjellige forvaltningsnivående
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Figur 13: Ansvar og kompetanse for borgere og privat næringsliv

Aktiviteter
Interadm services
eaCAT – extranet – hvor prosedyrer kan bli utvekslet i den katalanske regionen. Sikker
plattform for kommunikasjon mellom enheter i regionen – inkl. elektroniske signaturer.
Forbedrer effektivitet i samordning – konserntankegang. Konsoliderer og utveksler
informasjon, enklere innsending og utveksling av informasjon.
Interoperability services
Forbedre samhandlingen med off myndigheter – fra direkte dialog med hvert enkelt kontor til
dialog via et felles nav – som samordner behovene fra myndighetrene. Dette er modellen som
de jobber etter – kompleks.
De ser for seg AOC som en felles komponent ( PIC platform – Platfor for Inteoperable
Communication ).
The IOP – the interoperability Framework Agreement. Dett er en avtale hvor alle som
signerer vil få tilgang til AOC’s interoperabilitetskatalog. Her etableres avtaler med ulike
adm. i regionen og også ift nasjonale enheter.
Gjenbruk av tjenester - Reusability
Gjenbruk av tjenester.
- samme lover
- like behov
3 eksempler ble trukket fram :
eTRAM –Appl service provider.
36 ulike e-tjenester som kan gjøres tilgjengelig via en infrastruktur fra AOC. Et slags
rammeverk, hvor kommuner kan legge på sin egen profil og velge ut hvilke av disse
tjenestene de skal presentere på sine web-sider.
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236 kommuner bruker tjenesten.
Cercador , integrated access to all public info.
Samle all info om en tjeneste – og legge denne ut hos en brukertjeneste ( intergret info –
innsamling ) ¨¨
IDEC Local, integrated solution on GIS

Det Katalanske sertifiseringskontoret.
Referent: Rune Gløersen
Det katalanske sertifiseringskontoret (CatCert) er underlagt AOC konsortiet. Kontoret har 34
medarbeidere. Formålet med virksomheten er å tilby digitale sertifikater til bruk i elektronisk
dialog med og mellom katalanske myndigheter og offentlige tjenestetilbydere.

Om virksomheten
AOC konsortiet ble etablert i januar 2002, basert på en parlamentsbeslutning i Catalonia i juli
2001. CatCert ble etablert i juni 2002. Det første sertifikatet for bruk av offentlig ansatte ble
utstedt i januar 2003, mens det første innbyggersertifikatet ble utstedt i mai 2004.
Målsettingen i fem trinn for utviklingen av e-Forvaltning trekkes fram også av CatCert, og
ligger også her til grunn for prioriteringen av utviklingsarbeidet.
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Figur 14: eForvaltningsprosessen

De mener at e-Forvaltning i Katalonia befinner seg et sted omkring steg 3. Det er likevel ikke
helt enkelt å se hvordan tjenestetilbudet er bygget opp. Det er ikke gitt et inntrykk av
omfattende samordning, og samarbeid mellom tjenesteeiere.
Kontoret består av 6 avdelinger, som til en viss grad reflekterer deres to nivåer PKI
myndighetshierarki under CatCert;
1) delegert sertifiseringsmyndighet (CA)
2) registreringsautoritet (RA).
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Det er fortiden 10 delegerte sertifiseringsmyndigheter (CA) innenfor katalansk forvaltning,
parlamentet, universiteter mv, samt 163 RA for innbyggersertifikater og 36 RA for sertifikater
til offentlig ansatte.

Tjenestetilbudet
De digitale sertifikatene dekker autentisering, integritet, ikke-benekt og konfidensialitet. Det
er en viktig forutsetning for virksomheten, og særlig utviklingen framover at lovgivningen er
tilpasset bruken av digitale sertifikater (se referat fra møtene i Madrid).
Virksomhetens tjenestetilbud bygger på 4 målsettinger
1. tilby sertifikater til offentlig ansatte og innbyggere
2. tilby rådgivning til offentlige virksomheter som skal benytte tjenestene
3. delta i samarbeidsprosjekter om utvikling av løsninger
4. finne frem til brukerbehov og utvikle fellestjenester som dekker disse
Tjenester
Utsteder for offentlige virksomheter
Ansatte sertifikater på chip-kort
Hardware/software sertifikater, softwarebasert eller chip-kort
Utsteder for innbyggere (idCAT), tilbys på USB pinner
Godkjenne registreringsmyndigheter
Godkjenne TTP
Valideringstjenester
Sikkert arkiv
Digitale signatur applikasjoner
Opplæring og rådgivning
Andre relevante tjenester på fagområdet
Antall utstedte sertifikater
57 136 utstedt til offentlig ansatte
33 024 utstedt til innbyggere
Blant de offentlige ansatte fordeler sertifikatene seg slik
7 % på universiteter
48 % på lokale administrasjoner (kommuner)
45 % på regionale (katalan) mundigheter
Målet (de som bør ha/trenger sertifikater) blant offentlige ansatte anslås til ca.100 000.
Av den katalonske befolkning på 7 millioner innbyggere, kan ikke det utstedte antall
innbyggersertifikater sies å være særlig høyt. Tjenestetilbudet, og spesielt bruken av tjenester
er fremdeles svært lavt. Men potensialet for vekst antas å være svært høyt, gitt de klare
strategiene som foreligger, forankringen i lovverket og plasseringen av ansvar i offentlig
forvaltning.
Valideringstjenester
Sjekker om klienten (sertifikatet og applikasjonen) er valid, gjennom kontakt med CatCert
web-services. Samme valideringsmetode uavhengig av hvilken eID teknologi som benyttes
(de benyttes for tiden 5 forskjellige teknologier).
Sikkert arkiv
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Arkiverer signerte dokumenter. Medium, format og teknologiuavhengig lagring for å sikre
fremtidig tilgang/lesbarhet. Må sikre at krypteringen styrkes (rekryptering av nøkler mv), etter
hvert som krypteringsteknologien utvikles.

Noen pågående prosjekter
Det er ca 200 prosjekter på gang idag. CATCert deltar i juridiske utredninger/lovarbeider på
lokalt og regionalt nivå, samt i utvikling og implementering av e-Forvaltningsløsninger
innenfor ulike sektorer.
Noen eksempler på sektorprosjekter
Helse:
elektronisk resept, elektronisk journal, helsekort
Justis:
elektronisk saksbehandling, elektronisk utveksling mellom forsvarer og
påtalemyndighet
Barcelona
kommune:
personkort, virksomhetskort, on line tjenester (aksess), skattebetaling,
trafikkbøter, klage på vedtak
Arbeid:
saksbehandling ved arbeidsulykker
Samferdsel: EU kontroll av kjøretøy
Det er for øvrig lite samarbeid om denne type (organisering av) løsninger mellom regionene i
Spania.
Mer info om CatCert finnes på: www.catcert.net, www.idcat.net

Norske presentasjoner
I løpet av studieturen gjorde reisefølget noen presentasjoner, slik at vertsskapet på forskjellige
steder fikk et innblikk i hva Norge har gjort innenfor området eforvaltning i forskjellige
sektorer.
Status on eGovernment in Norway, Possibilities and Obsticales
Rune Gløersen fra Statistisk sentralbyrå holdt en overordnet presentasjon om eForvaltning i
Norge på generell basis både hos Ministerio de Administraciones Publicas og for Generalitat
Catalunya.
Til denne presentasjonen var det noen spørsmål fra vertsskapet i MAP
Spørsmål: Vi kjenner Min Side fra prisutdelingen i Lisboa. Finnes det noe slags skjema for
samarbeidet mellom regjeringen, departementene, etatene, lokale kommuner etc.?
Svar:

Min side består av et team som jobber mellom departementet, kommunene eller de
andre etatene. Det er dette teamet som sørger for en felles styringen. Det finnes
ikke noe standardisert skjema.

Spørsmål: Hvordan fungerer det i Norge, hvordan samarbeider regjeringen og de ulike
departementene? Finnes det en struktur som viser hvordan disse samarbeider?
Svar:

Her kommer det nye direktoratet, DIFI inn. De skal styre dette.
Det er også etablert et standardiseringsråd, det er også et koordineringsorgan
mellom departementene.

An Introduction to NAV State Register of Employers and Employees (Aa-registeret)
Da gruppen besøkte INEM holdt Bea Dahl fra NAV en presentasjon om utviklingen av det
norske aa-registeret som er i en særstilling i Europa. Aa-registeret er et grunndataregister som
viser knytningen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og har som formål å tjene offentlige
myndigheters behov for opplysninger i deres oppgaveløsning. Opplysningene i Aa-registeret
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gjør at den enkelte arbeidsgiver slipper å bli kontaktet direkte av hver enkelt etat, noe som er
med på å redusere næringslivets oppgavebyrde.
A presentation of the serivce; ”www.norway.no/opplysningstjenesten/spoross.asp”
På oppfordring fra det spanske Cadastre (matrikkelkontoret) ble det holdt en presentasjon av
av tjenesten ”Spør oss” på www.Norge.no, v/Randi Marie Sjøholt. Det ble gått gjennom de
forskjellige portalene vi har i norge; Norge.no, minside.no og altinn.no hvor det er forskjellige
brukerperspektiver. I tjenesten ”spør oss” er det slik at hele norge kan ringe inn til ett sted å få
svar på hvor de bør henvende seg eller at de bør gjøre sånn eller sånn. Denne ”spør oss”tjenesten kan sammenlikes med 060 (sentralt servicepunkt) og 010 (barcelona-servicepunkt)

Elektronisk signering i Statens lånekasse
Ingunn Cowan fra Statens Lånekasse presenterte deres løsning for elektronisk signering av
gjeldsbrev. Presentasjonen var svært relevant for CatCert og viste et eksempel på en norsk
løsning med sikkerhet på høyt nivå. De ulike rollene i løsningen gjengis nedenfor, og viser
bl.a plasseringen av CA og RA og bruken av Altinn som transaksjonskanal og notar.

PKI-roller
Tiltrodd tredjepart (TTP)
Sertifikatautoritet (CA)
ZebSign

X.500

Aut./sign./val.
Buypass
Notar/
Tidsstempling
Altinn

RegistreringsAutoritet (RA)
Buypass/Hafslund

End entity (EE)
Studenten

Relying Party (RP)
Altinn/Lånekassen

Figur 15: PKI-roller i Lånekassens løsning

Konklusjon: Erfaringer som kan brukes i Norge
Spania er et stort land i forhold til antallet innbyggere, sammenliknet med Norge. Allikevel er
det interessant å se hvordan Spania har løst utfordringer for å klatre på listene over gode
eForvaltnings-land. Spania har en annen forvaltnings- og styringsstruktur enn Norge, med
regioner med stor grad av selvstyre. Av disse autonome regionene er det Katalonia
(Barcelona) som er kommet lengst i utvikling av eForvaltning. Katalonia har egen
provinsregjering og har 2,5 mill innbyggere mer enn Norge. Da vi fikk presentasjoner fra
representantene fra Generalitat de Catalunia trakk de sammenligninger med Norge.
Sammenlikningene ble gjort i bakgrunn av at vi er ganske like i antallet mennesker. Vi fikk
presentert mange interessante prosjekter og erfaringer både på statlig, regionalt og kommunalt
nivå. Mye av det som ble presentert er relevant i forhold til utvikling av offentlige tjenester i
Norge.
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Det synes å være generell aksept på alle nivåer at staten påtar seg ansvar for utstedelse av
borgerkort og felles eID og sentrale fellestjenester, men prosjekter er satt i gang lokalt og
regionale fordi man ikke ville vente på sentrale løsninger. Vi registrerte ingen motstand mot å
benytte nasjonale løsninger når det er på plass.

Elektronisk ID (eID) og PKI
Spania har kommet langt når det gjelder å finne praktiske løsninger og etablere en felles
sikkerhetsinfrastruktur i bruk av eID og PKI for autentisering til offentlige tjenester. Det
arbeides målrettet med å tilrettelegge bruk av eID og PKI for autentisering i offentlige
tjenester både nasjonalt og regionalt. Provinsen Katalonia bruker en egen PKI tjeneste.
Sentralregjeringen i Madrid ligger etter med å utvikle en landsomfattende PKI tjeneste. Derfor
har den autonome regionen Katalonia utviklet sin egen PKI løsning. De har dannet et
konsortium (AOC) som produserer identitetskort for bruk i administrasjonen og for
innbyggerne. Samtidig understreket man regionalt at man må være nøkterne med hvilke
sikkerhetskrav man stiller i offentlige tjenester, og ikke stille for høye krav til autentisering og
signering.
Selv om Katalonia er kommet langt i utbredelsen av eID og PKI i befolkningen, henger de
øvrige regionene etter i utviklingen. Imidlertid er man i en utprøvingsfase med å legge inn en
mikrobrikke med eID og PKI på de nasjonale ID-kortene. At man har tradisjon for et
obligatorisk offentlig ID-kort antas å være et godt utgangspunkt for utbredelse av eID i
befolkningen, selv om det vil være frivillig å anskaffe de elektroniske sertifikatene.
Det virker som om eID og PKI er et område hvor Spania har ambisjon om å profilere seg i
forhold til utviklingen i EU, og at dette også gir tyngde nasjonalt. Visjonen om et
”sikkerhetsnav” som har vært på utrednings- og diskusjonsstadiet i Norge i mange år, er
realisert gjennom en multi-PKI valideringstjeneste. Denne tjenesten gjør det mulig å
håndtere både godkjente markedsløsninger og offentlige løsninger for elektroniske sertifikater
parallelt. Dette er også i samsvar med EU-krav. Samtidig jobber de bevisst mot en felles
nasjonal løsning. Lav pris på utstedelse av offentlig eID og PKI forventes å være et
konkurransefortrinn i forhold til markedsløsninger.
Valideringstjenesten er tilgjenglig for tjenestetilbydere på alle forvaltningsnivåer.
Det er også interessant at både utvikling og drift av sikkerhetsinfrastrukturen og
valideringstjenesten finansieres sentralt, uten kostnader for offentlige tjenestetilbydere eller
for innbyggerne. Man ser på dette som et virkemiddel og nødvendig strategi for å få til ønsket
utbredelse av offentlige elektroniske tjenester. Det økonomiske incitamentet ligger i å oppnå
effektivitet på tjenestesiden og begrense veksten i det offentlige tjenesteapparatet.
Det ble opplyst at i følge spansk lov om eforvaltning, er det ikke tillatt for en tilbyder av
kvalifiserte sertifikater å oppbevare de private nøklene. Det er usikkert hvorvidt norsk
BankID ville blitt godtatt etter spansk lovgivning. Jf. også EU- direktiv 1999/93/EF, bilag II
om krav til certificeringsutbydere:
” - j) må ikke opbevare eller kopiere de personers signaturgenereringsdata, som
certificeringstjenesteyderen har tilbudt nøglehåndteringstjenester.”
Vi tror det kunne være interessant i forhold til norsk strategi for eID og PKI å få mer
informasjon om erfaringer og følge utviklingen i Spania, både når det gjelder samspill mellom
offentlige løsninger og markedsløsninger, kostnadsbildet og bruken av offentlige tjenester.
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Lov om tilgang til elektroniske tjenester
Spania vedtok 22. juni 2007 en lov om elektronisk tilgang til offentlige tjenester. Denne er til
en viss grad sammenlignbar med den norske eforvaltningsloven, men den går vesentlig lenger
i å stille forpliktende krav til forvaltningen:
Det er besluttet å opprette en funksjon som ombudsmann i statsadministrasjon som
skal overvåke hvordan forvaltningen følger opp loven.
Forvaltningen er i gjennom loven forpliktet til å levere tjenester elektronisk, i tillegg
til andre kanaler. Borgere skal ha mulighet til å velge hvilke kanaler de vil bruke.
Offentlige virksomheter skal akseptere elektroniske signaturer som ivaretar krav i lov
om elektronsk signatur fra 2003.
Tilgang til elektroniske tjenester skal ikke medføre kostnader for borgere. Det skal
etableres publikumsterminaler med tilgang til elektroniske tjenester.
Forvaltningen har gjennom loven fått et press som virker som en sterk drivkraft, og stiller
krav til samarbeid mellom offentlige myndigheter. SARA er en viktig felles plattform for
samarbeide mellom offentlige virksomheter for å realisere dette. Det skal for eksempel ikke
være nødvendig å gi offentlige myndigheter den samme opplysningen flere ganger.
En av intensjonene er at man skal ha tilgjengelighet til offentlige tjenester 24 timer i døgnet
og 365 dager i året. Det er også satt krav til frister for behandling, med egne rutiner for
dokumenter som mottas på søndager.
Dersom et dokument ikke åpnes i løpet av 10 dager av mottaker, defineres det som uønsket
post. Dette straffes med bøter. Boten kan trekkes tilbake dersom mottaker kan vise til en
gyldig grunn.
De er store forskjeller på hvor langt fremme de ulike sektorer er på dette området.
Skattevesenet og Sosialsektoren er de som har kommet lengst.

Organisering, fellesskap og økonomi
Det Spania har lykkes med er å ha fokus på å finne fellesløsninger på tvers, ved siden av et
sterkt kundefokus gjennom ”lov om tilgang til elektroniske tjenester”.
De har i tillegg bygd ut nasjonalt nettverk, og benyttet konsortium som samhandlingsverktøy
som organisatorisk modell for effektivt å kunne styrende og utvikle fellesstatlige løsninger.
Det ser ut som Norge kan hente noen erfaringer fra Spania når det gjelder
organisasjonsmodeller. Det vil i framtidens Norge bli viktig med modeller som gir mulighet
for tekniske fellesløsninger i større grad enn i dag. En slik modell må gi mulighet for deling
av elementer på tvers av den eksisterende organiseringen av statlig sektor. Et viktig
virkemiddel som er blitt brukt med hell i Spania, er det å sette felles midler til disposisjon for
tverrsektoriell utvikling. Dette virkemidlet er vel ett av de sterkeste som finnes og gir svært
god styringseffekt.
Konsortium-modellen fungerer i Spania/Katalonia der hvor eier er på regionalt nivå.
Bakgrunnen for suksessen ligger i et klart mandat, økonomi og politisk støtte. Dette til
sammen gir gjennomføringsevne. Konsortiumet på regionnivå er teknisk rettet. Med samme
modell i Norge vil et slikt konsortium kunne være en naturlig eier i forhold til fellesløsninger
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på tvers av offentlig sektor. Et slikt konsortium må ha tilstrekkelig myndighet for å ta
beslutning på tvers, det må være beslutningsdyktig og det må ha en styringsrett vis a vis
sektorene. Samtidig med beslutninger og styring, må det være klare leveranseforpliktelser
mellom konsortiumet og dets kunder, altså offentlig sektor.

Vedlegg 1 – Delegatene fra Norge
Arnesen, Pål
Avdelingsdirektør
Pål er ansatt i Statens kartverk som IT-sjef

Mobil: 928 07 373
E-post: paal.arnesen@statkart.no
Bredesen, Kim
Trainee
Kim er ansatt i Skatteetatens IT og Servicepartner
som Trainee
Mobil: 984 37 476
E-post: kim.bredesen@skatteetaten.no
Cowan, Ingunn Bakkene
Avdelingsdirektør
Ingunn er ansatt i Statens lånekasse og har ansvaret
for
Kundetjenesteavdelingen
i
Lånekassa.
Avdelingen har ansvaret for nett-tjenestene,
kundesenteret og datafangst
Mobil: 992 53 109
E-post: ingunn.cowan@lanekassen.no
Dahl, Bea
Seksjonssjef
Bea er ansatt i NAV Drift og utvikling og jobber
med prosjektledelse og metodeutvikling.
Mobil: 957 73 401
E-post: Bea.Dahl@nav.no
Fredriksen, Mona
Seniorrådgiver
Mona er ansatt i Stortingets administrasjon og jobber
i Drifts- og serviceavdelingen med prosjekter
innenfor IKT, strategi og kvalitetsledelse.
Mobil: 410 08 011
E-post: mona.fredriksen@stortinget.no
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Gløersen, Rune
IT Direktør
Rune er ansatt i Statistisk sentralbyrå hvor han leder
Avdeling for IT og datafangst.
Mobil: 450 04 900
E-post: rune.gloersen@ssb.no
Herdlevær, Heming
Avdelingsdirektør
Heming er ansatt i Statens kartverk og er ansvarlig
for matrikkelen.
Mobil: 905 94 674
E-post: heming.herdlever@statkart.no
Kvaase, Inger Elisabeth
Seniorrådgiver
Inger Elisabeth er ansatt i Helsedirektoratet og
jobber med elektronisk samhandling i helsetjenesten.
Mobil: 472 60 195
E-post: inger.elisabeth.kvaase@shdir.no
Møller, Petter
Avdelingsdirektør
Petter er ansatt i Departementenes servicesenter og
leder IKT-avdelingen der. Avdelingen leverer en
rekke IKT-tjenester til departementene og
Statsministerens kontor.
Mobil: 913 03 016
E-post: Petter.Moller@dss.dep.no
Nordli, Ingrid
Spesialrådgiver IT
Ingrid er ansatt i Norges forskningsråd og
jobber som systemarkitekt og er faggruppeleder for
systemutvikling.
Mobil: 992 75 381
E-post: ino@rcn.no
Nyborg, Bjørg
Seksjonssjef
Bjørg er ansatt i Departementenes Servicesenter og
jobber med løsning for elektronisk saksbehandling
for departementene.
Mobil: 452 45 685
E-post: Bjorg.Nyborg@dss.dep.no
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Sjøholt, Randi Marie
Kontinuert avdelingsdirektør
Randi jobber i Direktoratet for forvaltning og IKT
(DIFI) , Avdelingen IT utvikling og forvaltning
(UFI) har ca 20 ansatte.
Mobil: 952 35 874
E-post: randi.marie.sjoholt@norge.no
Skjølås, Thorfinn
Avdelingsdirektør
Thorfinn
er
ansatt
i
Departementenes
servicesenter og er leder av Markedsenheten
Mobil: 908 60 557
E-post: Thorfinn.Skjolas@dss.dep.no
Sletten, Stein Olav
Seniorrådgiver
Stein Olav er ansatt i Kriminalomsorgens IT-tjeneste
Mobil: 907 97 969
E-post: stein.olav.sletten@kitt.no
Thorstensen, Arne
Prosjektleder
Arne er ansatt i Skattedirektoratet, avd for
Innovasjon og Utvikling. Har ansvaret for Er@
programmet i Skatteetaten, som har et strategisk
fokus og skal utvikle elektroniske tjenester i
Skatteetaten, primært ift sluttbrukerne – borgere og
næringsliv.
Mobil: 913 97 600
E-post: arne.thorstensen@skatteetaten.no
Thun, Karianne
Seniorrådgiver
Karianne er ansatt i Utdanningsdirektoratet og
jobber
med
prosjektledelse/koordinering,
kontraktsforvaltning, anskaffelser, og innføring av
styringssystem
for
IT-kvalitet
(ITIL)
og
Informasjonssikkerhet. Bytter jobb til IMDI pr 1.mai
i år.
Mobil: 915 95 356
E-post: karianne.thun@utdanningsdirektoratet.no
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Vedlegg 2 – Program
Søndag

Tirsdag
08:45: Oppmøte i
resepsjonen for
felles avreise. (tbane)
09:30: Catastro 6

Onsdag
0700:
Oppmøte i
resepsjon. 9
0900: Fly fra
Baraja

Torsdag
Fredag
0900: Oppmøte 0900_
i resepsjon.
Oppmøte i
resepsjonen

10

11:30 Felles
Taxi-transport

11:00: Felles
transport til
hotellet

12 11:30:
Oppmøte
Gardermoen.
1

12:00: INEM 7

12:00: Felles
innsjekking
på hotellet.
13:30:
Oppmøte
resepsjon

14:45 Felles
Transport.

14:00:
Generalitat
de
Catalunya11

10:00:
10:30
Ayuntamiente
-AOC
de Barcelona
(consortium)
12
13:00: Egentid 12:00
til disposisjon
- CATcert
og transport.
(sertifiserings
13:00: Frivillig myndighet)
felles avreise
til Tempelet
Sagrada
Familia (Gaudí) 14:00
13
Lunsj med
Generalitat de
Catalunya

16:00:
Universitetsmiljøet.
8

18:00:
Egentid til
disposisjon
og transport.

07

14

16 17:30:
Ankomst
Madrid. 2

18 19:00
Innsjekking
Hotell
3
20

Mandag
08:30:
Oppmøte i
resepsjon
for felles
reise.
09:00 eGov
Workshop
Inkl lnsj. 4

Ferdig:
14:30.
Egentid til
disposisjon
og
transport.
15:45
Oppmøte
resepsjon
16:00:
Ambassadør
5
19:30:
Ferdig

Lørdag

09:30
Generalitat de
Catalunya

10:00:
Oppmøte i
resepsjonen.
12:20:
Flyavgang

1730:
Ankomst
Oslo

19:00 Ferdig.
Egentid til
disposisjon og
transport.
20:00
Oppmøte
resepsjon.
20:30 SDFs
Middag. 15

45

