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Direktoratet for forvaltning og IKT blir 
opprettet 1. januar 2008

• 1. juli ble Statskonsult AS nedlagt og 
interimorganisasjon for direktoratet opprettet

• Fra 1. januar inngår også Norge.no og E-
handelssekretariatet i det nye direktoratet

• I tillegg vil enkelte oppgaver bli overført fra FAD til 
direktoratet 

Direktoratet er i støpeskjeen og vi ønsker innspill på 
ansvarsområder, arbeidsform og samarbeid med 
offentlige virksomheter.
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Di

Direktoratet skal 
ivareta felles, 
tverrgående behov…

… og bidra til en 
mindre fragmentert 
forvaltning.
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Direktoratet skal bistå med operative 
oppgaver, utredning og rådgivning

1. Bidra til en god offentlig sektor
– Utvikling, systematisering og formidling av kunnskap
– Bidra til gode omstillingsprosesser
– Informasjon om forvaltningen til brukerne

1. Bidra i en aktiv personal- og kompetanseutvikling
– Bidra til tverrgående kompetanse, f.eks om regelverk
– Forankring av felles verdier
– Utvikling av lederskap i staten

1. Legge til rette for koordinert og kostnadseffektiv 
IKT-bruk i offentlig sektor
– Felles IKT-løsninger for offentlig sektor
– Felles IKT-arkitektur og åpne standarder
– Brukervennlige nettsteder og tjenester

1. Legge til rette for samfunnstjenelige, 
kostnadseffektive og kvalitetsrettede innkjøp
– Informasjon, rettledning, utvikling av nettverk
– Elektroniske løsninger – ehandel.no og doffin.no
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Direktoratet vil ha både operative og 
strategiske oppgaver

1. Forvaltningsoppgaver og andre permanente oppgaver
• Utøvende organ for FAD og andre departementer
• Oppgaver konkretiseres gjennom tildelingsbrevet 
• Eksempler på slike oppgaver er:

– Forvaltning av regelverk
– Felles IT-løsninger og standarder
– Etablering av faste nettverk og møteplasser

2. Analyse, utredning og rådgiving
• Enkeltoppdrag bestilt av departementer og statsetater 
• Eksempler på slike Oppgaver er:

– Rådgivning og bistand ifm omstillingsprosesser i statlige 
virksomheter

– Utredninger på oppdrag av ulike departementer
• Direktoratet prioriterer ressursbruk på bakgrunn av 

overordnede prinsipper gitt av FAD 
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Det er behov for en sterkere 
koordinering av IT-utviklingen

Offentlige virksomheter har gjort mye hver 
for seg…
• Norge ligger langt fremme internasjonalt, mange 

gode enkelttjenester
• 431 kommuner og 341 statlige etater tar 

selvstendige IT-beslutninger
• Stor kompleksitet og mangfold av enkle 

elektroniske tjenester

… men det er behov for sterkere koordinering
• Elektronisk kommunikasjon skal være den 

primære kanalen for dialog med offentlig sektor
• Tjenestene tilgjengelig gjennom Minside og Altinn
• Samspill og datautveksling i og mellom offentlige 

IKT-systemer
– Felles overordnet arkitektur for offentlig sektor 
– Felles forvaltningsstandarder 

• Gjenbruk av IKT-komponenter i offentlig sektor
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Offentlige virksomheters egne IT-system

Lokal IKT-arkitektur
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Direktoratet skal bidra til en mer 
koordinert IKT-utvikling

• Felles standarder, arkitektur og retningslinjer
– Overordnet felles IKT-arkitektur
– Referansekatalog over forvaltningsstandarder
– Forankre og sikre gjennomslag i offentlige virksomheter

• Felles IKT-løsninger
– Pådriver for bruk av felles løsninger (som direktoratet selv eller 

andre har ansvar for)
– Eventuell rolle ift felles løsning for eID og eSignatur

• Brukervennlige nettsteder og tjenester
– Brukskvalitet og universell utforming av elektroniske tjenester
– Gi brukerne veiledning i kontakten med det offentlige
– Norge.no inklusiv Minside – utvidet tjenestetilbud
– Offentlig elektronisk postjournal

• Overføring av erfaring mellom offentlige virksomheter
– Fokus på gevinstrealisering
– Forvalte program for IKT-fornying i kommunene

• Analyser og utredninger 
– Grunnlag for politikkutforming
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