
Temamøte – IT-standardisering i offentlig sektor

Obligatoriske standarder - utfordringer for kommunesektoren



Spørsmål til kommunene

• Er forskriften kjent i kommunen(e)?

• Har informasjonsarbeidet fra Difi til kommunene 
vært tilstrekkelig, og enkelt å forstå?

• Vil den nye portalen www.standard.difi.no være til 
hjelp?

• Hva kan gjøres for at informasjons- og 
veiledningsarbeidet skal bli enda bedre?

• Er det nødvendig med forskriftsregulering av IKT-
standarder innenfor offentlig sektor –
kommunesektoren spesielt?

– Hvorfor/hvorfor ikke?



• Er det utfordrende for din kommune eller de 
kommunene du representerer å følge anvisningene 
som referansekatalogen gir? For eksempel knyttet 
til:

– Økte kostnader

– Merarbeid

– Uforenlig med kommunens IKT-løsninger

– For kort innføringstid

– Manglende forståelse innad i kommunen, IKT-
selskapet eller blant leverandørene

• Er det komplisert at kommunesektoren må forholde 
seg til referansekatalogens versjon 1, når versjon 2 
også er tilgjengelig?

– Fra neste versjon skal imidlertid forskriften og 
versjoneringen av referansekatalogen (v. 3) 
henge sammen.



Er forskriften kjent i kommunen(e)?

• Kjenner forskriften, men ikke i detalj…

• IKT-rådgivningstjenesten i kommunen kjenner 
forskriften – det jobbes i hvert fall aktivt med å 
oppfylle kravene rundt de nettbaserte tjenestene

• Lite kjent i mine kommuner 

– i et IKT-samarbeid med 11 kommuner

• Mye av det forskriften omhandler blir ofte tatt hånd 
om av leverandør av saksbehandlingssystemer -
forutsatt at du har elektronisk arkiv.

• Kjenner til forskriften, men ikke helt inneforstått med 
at vi MÅ følge den fra 1.1. 

• Pdf er jo det vi bruker…



• Forskriften er i ferd med å bli kjent i kommunene. 

Kommuner som er i driftssamarbeid her en tendens 

til å delegere denne type problemstilling til 

driftssenteret, men driftssenteret oppfatter seg selv 

som uavhengig og ikke forpliktet til å etterleve 

sentrale føringer og pålegg

• Selskapet har avgjort valg av plattformer og 

løsninger

• Vi kjenner godt til standardene, men visste ikke at 

de var hjemlet i egen forskrift.

• Tror forskriften er kjent i kommunene, i hvert fall de 

største

• Forskriften er godt kjent hos oss, vi har avgitt 

høringsuttalelse



• Det kan være noe tilfeldig hvordan selve 

forskriften er formidlet innad i kommunen

• Kjent i deler av kommunene (kommuner i 

interkommunalt samarbeid)

• Det er gått ut informasjon til alle publisistene 

i kommunen om standardformat på 

dokumenter…



Har informasjonsarbeidet fra Difi til 

kommunene vært tilstrekkelig og enkelt 

å forstå?

• Jeg har ikke sett så mye til Difis informasjonsarbeid…

• Informasjonsarbeidet er for magert og når ikke ut, tror jeg

• Rådmennene og IKT-bestillerne har lite kunnskap

• Det virker som de store kommunene og veldrevne 
samarbeidene har større kunnskap

• Er av den formening at Difi pr i dag er for lite kjent i kommune-
Norge. Skyldes nok at har vært for sterkt fokus på stat og 
statlige etater – og at det har ligget på et nivå som ikke så lett 
hører hjemme i en kommunal hverdag

• Fått noe innsikt gjennom Difi, men ikke helt forstått 
stammespråket

• Jeg får ikke informasjon om dette. Må selv være aktivt 
oppsøkende



• Det har faktisk kommet en del den siste 
tiden. Positiv utvikling

• Kan ikke si jeg har sett noe spesialutformet 
informasjon fra Difi til kommunene på dette. 
Derimot har KS gjort det. Difi kunne ha 
spisset informasjonen mer mot kommunene.

• Deler av det er inkorporert i 
kvalitetsvurderingene – og det er effektiv 
informasjonsformidling!

• Vil si at vi ikke har fått nok info fra Difi, og 
spesielt hva slags hjelp vi kan forvente å få 
fra de når alle disse standardene skal 
innarbeides (fylkeskommune)



• Har forsøkt å etterrøyke hvordan kommunen 

har blitt informert om forskriften. Det kan se 

ut som dette er observert via KS IKT-forum 

og KS standardiseringsråd. Nå skal det sies 

at Difi gjør gode forsøk via de nye info-

portalene…

• Hvilken bakgrunn man har vil nok være 

avgjørende for hvor forståelig denne 

informasjonen er



Vil den nye portalen 

www.standard.difi.no være til hjelp?

• Ja – tror det er veldig nyttig

• Den vil gjøre arbeidet mer synlig og informasjonen 
vil bli organisert og samlet på en god måte. Men er 
den kjent…?

• Portalen er nyttig for de som er involvert i temaet på 
mange nivåer og som genuint ønsker å holde seg 
oppdatert

• Absolutt et positivt bidrag. Skulle fått med 
kommunene her også, slik at det som er spesielt for 
oss også finnes her

• Slik umiddelbart ser dette ut til å være et bra 
hjelpemiddel!



• JA – den vil være til veldig stor hjelp – forutsatt at 
denne er godt kjent ute i kommunene. Og så bør 
det kanskje være litt kommunespesifikk informasjon 
innimellom (f.eks noen artikler som er spesielt rettet 
mot kommunene). Dette for å sikre at også 
kommunene føler tilhørighet til denne portalen, og 
ikke tror at dette kun handler om store statlige 
virksomheter!

• Standardiseringsportalen ser faktisk veldig bra ut, 
uten at jeg har gått i detalj

• Definitivt. Men Difi må markedsføre sine aktiviteter 
bedre

• Denne siden var ny for meg – nyttig!

• Portalen er et steg i riktig retning, men gir ikke 
veiledning om hvordan standardene skal 
innarbeides



Hva kan gjøres for at informasjons- og 

veiledningsarbeidet skal bli enda bedre?

• Man må ut til kommunene, være der rådmannen og 
beslutningstakerne er. Sette opp seminar og kurs 
for fagansvarlige.

• Et tettere samarbeid mellom KS og Difi

• Kommunesektoren har mange typer av tjenester og 
ikke alle fagområder er kjent med forskrifter fra Difi. 
Alle statlige etater må gå foran med gode 
eksempler

• Går det an å lage noe enklere… for Dummies?

• Lav-terskel informasjon, mot politikere og 
administrasjoner, bør bli mer lettfattelig og enkel 
(uten å bli banal)



• KS må samarbeide godt med Difi og bli enige om 
en samlet ”informasjonsstrategi” mot kommunene 
på dette området – samt ”ansvarsfordeling” mellom 
disse aktørene. 

• Husk at det er fryktelig mange små kommuner i 
dette landet, med lite IKT-ressurser. 

– Dette temaet er ikke forståelig for rådmenn og 
andre ledere, og da er IKT-ansatte i kommunene 
sentrale i å sette dette på dagsorden… for de 
som har det

• Få noe av dette inn i neste versjon av eKommune!

– Gjør informasjonen så folkelig som mulig og bruk 
forståelige ord/begreper

– Etterspør rådmennenes planer for å ivareta 
forskriften



• Fortsatt mange kommuner som ikke har kjennskap 

til de obligatoriske standardene, og spør 

leverandøren sin hva de kan fikse. Difi bør 

utarbeide konkrete tilnærminger til løsninger. 

• Leverandørene sliter med å utvikle løsninger og her 

kunne heller Difi samle de største leverandørene, 

eller lage proof of consept-skisser

• Tydeligere hva som er obligatorisk for kommunene 

og når formatene er gjeldende fra. Hvilken 

betydning vil standardene ha?

• Informasjonsarbeidet må ikke stoppe opp, men 

drives kontinuerlig. Nye folk og nye brukergrupper 

trekkes inn og trenger kunnskap



• Staten, fylkene og kommunene bør ta et 

koordinert ansvar

• Hva med regionale ”kickoffs” i regi av 

fylkesmann/fylke/KS og Difi, eller for 

eksempel etter modell fra FEIDE-arbeidet til 

Uninett ABC, der de oppnevner regionale 

veiledningsnoder som bistår underveis i 

arbeidet? De har jo hatt stor suksess med 

dette, og får opp et stort antall brukere raskt 

(fylkeskommune)



Er det nødvendig med forskriftsregulering av 

IKT-standarder innenfor offentlig sektor –

kommunesektoren spesielt?

• Ja, det er nyttig for å få et nasjonalt perspektiv på løsningene. 
Videre for å få en overordnet og helhetlig forvaltning

• Helt nødvendig! Men forskriften må baseres på fornuft og 
realisme. Et godt eksempel er åpne dokumentformat som ser 
ut til å fungere… Vi trenger også sterkere føringer rundt 
universell utforming

• Jeg tror ikke man kommer lengre med forskriftsfesting av 
standarder

• Nødvendighet… ja, kanskje, men når/hvordan kommunisere 
endringer og nye standarder?

• Forskrift? Ja! Kommunene holder seg lojalt til forskrifter

• Så lenge kommunene (KS) får være med i utformingen og 
dermed sikre et gjennomførbart regelverk, tror jeg det er 
eneste måten å få fortgang i dette arbeidet.



• Dersom vi skal møte fremtidens 
utfordringer, må vi ha felles føringer og helst 
felles offentlige komponenter som alle 
bruker

• Ja, det er helt nødvendig. Utviklingsarbeidet 
tar alt for lang tid sånn det er nå.

• Jeg kan ikke helt se at det er nødvendig å 
forskriftsregulere dette for 
kommunesektoren spesielt…

• … det må vel kunne gjøres på annen måte 
enn å lage forskrift for kommunene?



• Definitivt! En forskriftsregulering er en 

nødvendighet. Annet blir for svake signaler!

• Det er ingen grunn til at kommunene skal ha 

selvråderett på IKT-standarder! Disse bidrar 

til enklere integrasjon og gjenbruk. Lettere 

for kommunene å stille krav til leverandører.

• Nei, ikke på nåværende tidspunkt – ikke 

godt nok uttestet



Er det utfordrende for din kommune eller de 

kommunene du representerer å følge 

anvisningene som referansekatalogen gir?

• Største hinder er manglende forståelse. 
Faktisk blir jeg uglesett som arbeider for 
dette! Anses som unødvendig arbeid… noe 
som andre må ta seg av…

• Manglende forståelse og kompetanse hos 
rådmenn og den gamle generasjonen IKT-
medarbeidere…

• Mange fagsystemer kan ikke avlevere 
riktige filformater



• I utviklingsarbeidet er det alltid prioritering mellom 
lovpålagte ”fagkrav” og ”utenomkrav” (for eksempel 
IPLOS og Kostra)

• Hvem eier tjenesten og hvem skal betale er et evig 
spørsmål

• Kravene bør gjelde nye systemer

• Vårt IKT-selskap tror dette er noe de kan være for 
eller i mot – og de er i mot!

• Det er klart at noen av kravene gir utfordringer i 
forhold til leverandører som ikke ønsker å gjøre 
nødvendige endringer for å tilpasse seg nye 
standarder. De ønsker å løfte kostnadene over på 
oss, og den som er først ute får mest jobb og 
kostnader

• Standard kommentar fra leverandørene: Dette er 
det ingen andre som har krevd…

• Vi har mange gamle systemer... Det innebærer mye 
testing og høye kostnader



• Vår kommune benytter allerede de obligatoriske 

standardene på nett, og har gjort det siden dette ble 

obligatorisk for statlige virksomheter. Har så langt 

løst utfordringene. Våre andre kommuner skal 

innføre dem 
(stor kommune og interkommunalt samarbeid)

• Det er ingen konsekvenser for vår kommune å følge 

standardene, da kommunen bruker Open Office –

og det er således greit å publisere på begge 

formater.

• Vi har hatt stort fokus på bruk av åpne standarder i 

mange år, så vi hilser forskriften riktig så 

velkommen!



• Det er strengt tatt ingen utfordringer, siden vi har 

tilgang på alle tekniske løsninger/spesifikasjoner fra 

vår leverandør

• Ser ikke bort fra at Episerverkunder må betale flere 

hundre tusen for å løse filproblematikken!

• Vår kommunes IT-miljø ser verdien av å rette seg 

etter referansekatalogen, selv om dette krever 

kompetanseøkning. Dess sterkere føringene er 

dess før får vi leverandørene til å etterkomme våre 

ønsker og krav

• Har ikke sett noen utfordringer ennå

• Krever merarbeid og er uforenlig med kommunens 

IKT-løsninger



• Når det gjelder innføringen av standardene, 

så er vel det største problemet kostnader, 

deretter faktisk støtte for standardene i de 

verktøyene man benytter og ikke minst 

opplæring.

• Leverandørene er vel heller ikke så klar 

over referansekatalogen…



Er det komplisert at kommunesektoren må 

forholde seg til referansekatalogens versjon 1, 

når versjon 2 også er tilgjengelig?

• Forvirrende for oss om ikke jobber med ”jussen” til 
daglig

• I vår kommune har vi ikke startet dette arbeidet, og 
vet ikke hvilke utfordringer vi står overfor

• JA! Forvirrende slik det er i dag. 

– Dette bør samkjøres slik at det er en gjeldende 
versjon for alle

– Lag roadmaps…

– Vanskelig å stille krav og henvise til riktig versjon

• Da ser vi fram til at versjon 3 kommer…



Andre innspill

• Dokumentformatene er ikke i overensstemmelse 
med Riksarkivets bestemmelser

• Den aller største utfordringen er manglende innsikt 
på politisk og administrativt nivå – og det går det an 
å gjøre noe med!

• Spesielt de minste kommunene har problemer med 
å løse dette. De kaster ballen over til 
leverandørene. Vi ser eksempler på at flere store 
leverandører selger tjenester som utviklingsarbeid 
gang på gang, og dermed melker 
kommunesektoren



Oppsummering - trender

• De store kommunene kjenner forskriften og 

referansekatalogen

– De små har et stykke igjen

• Best kunnskap om kravene til publisering av 

dokumentformater

• Noen av kommunesamarbeidene/IKT-selskapene 

har ingen forhold til forskrift og referansekatalog

– Vanskelig å nå ut til disse

• Mange kjenner til referansekatalogen, men ikke til 

forskriften



• Ofte er bare enkeltgrupper i kommunen kjent med 

forskriften (publisister, web-ansvarlige, IKT-

ansvarlige)

• Kommunene mener informasjonen fra Difi har vært 

for dårlig

– Usikkert om informasjonen har nådd riktig 

målgruppe

• Informasjonen i stor grad funnet hos KS

• Stor begeistring for standardiseringsportalen!

– Men den er lite kjent

– Den bør inneholde kommunerettet informasjon, 

artikler for kommunene og standarder som er 

relevante for kommunesektoren



• Informasjonsarbeidet kan bli bedre

– Må nå forskjellige målgrupper med 

tilpasset informasjon 

– Tilby kurs/seminar

– Tettere samarbeid mellom Difi/KS

• Felles informasjonsstrategi

• Regionale samlinger

– Leverandørene må få kompetanseheving

– Informasjonsarbeidet må drives 

kontinuerlig

• Kommunene ønsker forskriften velkommen!



• Utfordringer for kommunene

– Manglende kompetanse og forståelse 

innad i egen organisasjon

– Fagsystemene er ofte gamle…

– Leverandørene lever godt på 

standardtilpasning

– Mange leverandører mangler 

kompetanse

– Forvirrende med ”mismatch” mellom 

forskrift og referansekatalog

• Få utfordringer knyttet til 

dokumentformatene



Noen gullkorn…

• Jeg har ikke nok kunnskap om dette til å gi gode 
råd, men du pirret min nysgjerrighet så jeg skal nok 
lese meg opp litt – etter hvert 
(stort interkommunalt selskap)

• Vi har egentlig ikke hatt tid eller mulighet til å sette 
oss inn i forskriften…! Vi har heller ikke registrert at 
det er flere versjoner av referansekatalogen – ja, 
det er forvirrende
(IT-sjef i mellomstor kommune – og del av interkommunalt 
samarbeid)

• Politikerne sier at dette skjønner de ikke noe av

– Det samme sier administrasjonen



• KS burde gå inn sterkt å fått til samarbeid 
mellom fylkene/kommuner for å komme opp 
med gode løsninger på de felles 
utfordringene. Beste praksis… Om ikke, så 
vil vi vel finne opp hjulet alle mann - på nytt 
og på nytt igjen

• Kommunene vet ikke hva referanse-
katalogen er for noe. Det fikk jeg bekreftet 
da kommunene nå skal rapportere til 
Kostra… 

• Politikerne tror åpne standarder er et 
sparetiltak…

• Bryter jeg forskriften ved å forholde meg til 
referansekatalogen versjon 2?


