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Skate 

• Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) 
er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at 
digitalisering av offentleg sektor blir samordnet og gir 
gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen. 

• «Veikart for felleskomponenter»/Skates arbeidsutvalg – 
Topplederforumet Skate opprettet i 2013 ei arbeidsgruppe 
for å lage et veikart for nasjonale felleskomponenter. 



Høyt prioritert behov 

• I novembermøtet 2014 vedtok Skate  
arbeidsutvalgets (Veikarts) prosess for 
foranalyser som skal gi Skate  

• Detaljert kunnskapsgrunnlag 

• Beslutningsgrunnlag for å 
iverksette utviklingstiltak og -
prosjekter 

• Av 22 behov ble 
informasjonsforvaltning og -utveksling 
prioritert 

• Mandat skrevet til februarmøtet og 
vedtatt av Skate, resultatet av 
foranalysen levert til Skate i juni  og 
første tiltak til prioritering til 
septembermøtet 



Informasjonsforvaltning og -utveksling 

2015-06-22 David Norheim. KMD Informasjonsforvaltning 

«Heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best 
mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd.  
 
Organiseringa av informasjonen skal vere systematisk og henge saman 
med verksemda sine arbeidsprosessar.»  

Informasjonsforvaltning: 

(Difi, 2013) 

«Informasjonsutveksling er en sentral del av samhandling, og 
informasjonsforvaltning er en forutsetning for å sikre effektiv, 
pålitelig og transparent informasjonsutveksling.»  

Informasjonsutveksling: 



Involvering 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September 

Veikart saks- 

innstilling 

Veikart 

koordineringsmøte med 

andre foranalyser 7. april 

Veikart ekstra 

koordineringsmøte 

21.mai 

 

Skate møte 

11. februar 

Forankring i 

virksomhetene 

Arbeidsgruppe 

mandatutarbeidels

e 

Arbeidsgruppe tiltak 

og handlingsplan 

12-13 mai 

 

Skate møte 

22. april  

Veikart 

arbeidssamling  

2-3. juni 

Arbeidsgruppe behovsutredning 

3,4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 mars 

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 april 

14.09.2015 5 

Skate møte 

24. juni 

Veikart utvidet møte 

m/arbeidsgruppe 

10. juni 

Bidrag fra: Brønnøysundregistrene, Difi, Nav, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk, KS KommIT,  
Helsediretkoratet, Lånekassen, SPK, Arkivverket 

Utredning Difi/BR 

Virksomhetenes praksis 

Skate møte 

23. september 

Arbeidsgruppe 

prosjektforslag og faseplan 

25.aug og 2.sept. 

 

Forankring i 

virksomhetene 



Hvordan vi samhandler 

Kilde: NAV 



2. Behovsanalyse 
nåsituasjon, ønsket situasjon og gap 



Hovedutfordring 

Det mangler helhetlig styring med 
informasjonen det offentlige forvalter. Det 
mangler en oversikt over hvilken informasjon 
som finnes i offentlig sektor, hvor den blir 
behandlet, hva den betyr, hvem den kan deles 
med, og hvordan den kan deles. 



Informasjonsforvaltning 

Forståelse 
Refererbarhet 

Kvalitet 

Modellering 

Effektivitet 
Sporbarhet 



<dato for foredraget> <Navn> <. Begivenhet - Foredragstittel> 

Dette tverretatlige fagmiljøet skal fortsette 
arbeidet, foreslått som del av 
arkitekturgruppas arbeid i Skate. 

Foranalysen: Samarbeid  
for «heilskapleg syn» 

Høyest prioriterte behov i Skate, og 
bekreftet gjennom prosessen 



Politisk kontekst  

«Heilskapleg syn … » 

Juridisk interoperabilitet Enhetlig lovverk på tvers av 
sektorer som muliggjør deling. 

Organisatorisk interoperabilitet Koordinerte prosesser som 
bidrar til oppnåelse av avtalte 
mål og felles nytte. Oversikt 
over roller i samhandlingen. 

Semantisk interoperabilitet Felles definisjoner og forståelse 
av utvekslet informasjon 

Teknisk interoperabilitet Systemintegrasjon og 
datatransport. Sømløst samspill 
mellom IKT-systemer og 
tjenester 

Samarbeidende parter med  
sammenfattende visjoner,  
mål og prioriteringer 



12 

Omfang og 
avgrensinger 
(arbeidsfigur) 



«Digitale tjenester i offentlig 
sektor utvikles ikke på en 

enhetlig måte» 

=> Rammeverk: styring, finansiering, arkitekturprinsipper, standarder, veiledere   



«Kjennskap til opplysninger det 
offentlige forvalter - hvem 

forvalter dem og hvordan de er 
gjort tilgjengelig for andre.» 

=> Datakatalog med begrepsbeskrivelser og bruk 



«Koordineringen av det digitale 
offentlige tjenestetilbudet og 

gjenbruke tekniske tjenester er 
mangelfull» 

=> Tjenestekataloger – både oversikt over offentlige tjenester og tekniske tjenester  



«Digitalisering vanskeliggjøres 
ved uklarhet rundt forståelsen 

av informasjon - hemmer 
tjenesteutvikling, pre-utfylling, 
automatisering og viderebruk» 

=> Begrepskataloger – beskrivelser av begreper, standardisering og veiledere 



Begrepet «samboer» 

Folketrygdloven § 9-6 

Bodd sammen 
i minst 12 
måneder 

Folketrygdloven § 3-2 

[…] med mindre de 
bor i hver sin boenhet i et hus 

med mer enn fire selvstendige og 
klart atskilte boenheter. 

  

Samordningsloven § 22 

Forskotteringsloven § 5 

Folketrygdloven §§ 19-6 og 20-9 

Bodd sammen 
12 av de siste 18 

månedene 

             Har eller 
har hatt 

felles barn 

    Har  
vært gift 
tidligere 

Folketrygdloven § 1-5 

To personer som bor i 
samme hus, selv om 

de bor i hver 
 sin del av 

huset  

eller 
To 

personer som 
vanligvis bor  

sammen, selv om de  
er midlertidig adskilt 

Ugifte personer 
som lever sammen 

Barnetrygdloven § 9 

Felles 
husholdning 

Folketrygdloven § 17-2 Folketrygdloven § 25-4 

Innskuddspensjonsloven § 1-2 bokstav p 

Forholdet har aldri 
vært avbrutt i 

løpet de siste fem 
år før dødsfallet 

Ville hatt lov til 
å gifte seg 
eller inngå 

partnerskap 

eller 

Adopsjonsloven § 5a 

Foretakspensjonsloven § 1-2 (2) bokstav f 

Utlendingsloven § 41 

Har planer om å fortsette 
samlivet 

Bodd sammen i minst to år 

Skattebetalingsloven § 10-32 

Arvelova § 28 c 

Har eller venter  
felles barn 

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13 

Lover NAV forvalter 

Lover brukerne våre må forholde seg til 

Barnetrygdloven § 7 

To personer over 
18 år som  

ikke er gift, registrert  
partner eller samboer 

 med andre 

Bidragsinnkrevingsloven § 11 

Ugifte 
personer 
som lever 
sammen 

Felles bopæl 

Statsborgerloven § 11 



«Gjenbruk av data i nye 
sammenhenger, prosesser, og 
virksomheter vanskeliggjøres 
av manglende standardisering 

av struktur» 

=> Felles informasjonsmodeller 



«Ulike mekanismer for 
identifisering, tilgang, bruk, 
beskyttelse og utveksling av 

informasjon» 

=> Teknisk informasjonsutveksling 



«Tilgang til opplysninger er 
hemmet av organisatoriske og 

juridiske problemstillinger» 

=> Organisatorisk og Juridiske problemstillinger 





«Mangelfull felles beskrivelse 
av IKT-tjenester for gjenbruk» 

=> IKT-tjenester 



«Kvaliteten på informasjon 
varierer fordi det ikke er en 

enhetlig forvaltning og bruk av 
kodeverk» 

=> Kodeverk 



Målbilde/ønsket situasjon (funksjonelt) 

• Innbyggere/næringsdrivende har enkel tilgang til en 
samlet oversikt over hvilke typer opplysninger om 
en selv det offentlig besitter, hvem som forvalter 
dem, og ev. også hvem i offentlig sektor som 
gjenbruker dem.  

• Innbyggere/næringsdrivende har enkel tilgang til en 
samlet oversikt over hvilke tjenester det offentlige 
tilbyr, og hvem som forvalter dem.  

 

<dato for foredraget> <Navn> <. Begivenhet - Foredragstittel> 



Målbilde/ønsket situasjon (funksjonelt) 

• Ved utvikling av digitale offentlige tjenester er det 
enkelt å få oversikt over, og forklaringer på, data og 
tjenester som det offentlige allerede besitter, for å 
kunne vurdere gjenbruk av eksisterende data og 
tjenester.  

• Ved utvikling av nye digitale offentlige tjenester er det 
enkelt i nye løsninger å kople til relevante datakilder 
for bl.a. direkte innhenting av eksisterende data med 
tilhørende definisjoner. 

• Katalogene skal gi mulighet for analyse av databruk 
for de offentlige virksomheter som har en spesiell 
rolle her. 

 
<dato for foredraget> <Navn> <. Begivenhet - Foredragstittel> 



Gapanalyse 

• Det mangler en felles datakatalog, som gir en samlet 
oversikt over, og  maskinell tilgang til, data som det 
offentlige forvalter.  

• Det mangler en felles tjenestekatalog, som gir en samlet 
oversikt over, og maskinell tilgang til, tjenester som det 
offentlige forvalter.  

• Det mangler en felles begrepskatalog, som gir en samlet 
oversikt over, og maskinell tilgang til, begreper med 
tilhørende definisjoner som brukes i offentlig sektor.  

• Det mangler en felles kodeverkskatalog, som gir en samlet 
oversikt over, og maskinell tilgang til, kodeverk som brukes i 
offentlig sektor.  

<dato for foredraget> <Navn> <. Begivenhet - Foredragstittel> 



Gapanalyse 

• For å få etablert felles oversikter/kataloger over, samt 
maskinell tilgang til tjenester, data, begreper og kodeverk, 
mangler det felles rammeverk (inkl. felles føringer, 
prinsipper og standarder) for hvordan disse beskrives og 
tilgjengeliggjøres.  

• Det mangler felles nasjonale styrings- og 
finansieringsmekanismer som bidrar til å sikre en helhetlig 
og omforent tilnærming til informasjonsforvaltning og  
-utveksling på tvers av offentlige virksomheter.  

• Det mangler møteplasser for læring og erfaringsutveksling.  

<dato for foredraget> <Navn> <. Begivenhet - Foredragstittel> 



3. Alternativanalyse - konsepter 
 



Ambisjonsnivå 0 – standardisering 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Felles rammeverk og styringsmodell for 
informasjonsforvaltning 

 



Ambisjonsnivå 1 – dataoverskikt 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Felles dataoversikt 
finnes 

 

Felles rammeverk og styringsmodell for 
informasjonsforvaltning 

 



Ambisjonsnivå 2 – tjenesteoversikt 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Felles dataoversikt 
finnes 

 

Data og tjenester 
tilgjengeliggjort 

 

Felles rammeverk og styringsmodell for 
informasjonsforvaltning 

 



Ambisjonsnivå 3 – gjenbruk som hovedregel 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Felles dataoversikt 
finnes 

 

Data og tjenester 
tilgjengeliggjort 

 

Gjenbruk av data 
og tjenester er 

hovedregel 

Felles rammeverk og styringsmodell for 
informasjonsforvaltning 

 



4. Første tiltak (0-2 år) 



Føringer fra strategi og målbilde  
- skal også opp i Skatemøte 23. september 



Tiltak 0-3 år  
- fra Skatemøte 24. juni 2015 

• Organisering og prosess 
• Styring og prioritering (Skate)  
• Koordinator og forvalter av rammeverket (Difi) 
• Fagruppe informasjonsforvaltning (alle virksomhetene) 

• Standardisering og veiledere 
• Standardisere beskrivelser og utvekslingsformater: Begreper 

(arkitekturgruppe + Standardiseringsrådet) 
• Etablere prinsipper og veiledere for nasjonal 

informasjonsforvaltning (faggruppe inf.forv.) 

• Rydde i eget hus og tilgjengeliggjøre beskrivelser (alle 
virksomhetene – vil være på ulike modenhetsnivåer) 

• Etablere felles løsninger: Felles datakatalog 
• Utrede styringsvedtak for oversikt over data (KMD) 
• Forprosjekt (Brønnøysundregistrene) 



Felles dataoversikt 
finnes 

Data og tjenester  
tilgjengeliggjort 

Gjenbruk av data 
og tjenester er 

hovedregel 

Felles rammeverk og styringsmodell  
for informasjonsforvaltning 

 

Δ 
Orden i eget hus – krav som stilles til virksomhetene for å oppnå 

målsetningen 


