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REFERANSEKATALOG OVER ANBEFALTE OG OBLIGATORISKE IKT-
STANDARDER FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHETER - HØRINGSUTTALELSE 
 
Fagutvalget for IKT er et utvalg opprettet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for 
å bidra til å følge opp og videreutvikle IKT-funksjonen og fagforståelsen i fylkesmanns-
embetene, og til å rådgi departementet i styring av fagområdet. 
 
FAD har sendt ut en høring angående referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-
standarder for offentlige virksomheter. Fagutvalg for IKT har samordnet høringene fra 
fylkesmennene i dette dokumentet. Høringsuttalelse er forsøkt tilpasset inndelingen i 
høringsdokumentet og de områdene i høringsforslaget det spesielt er bedt om 
tilbakemeldinger på. 
 
 
Høringsuttalelse 
 
Fylkesmennene støtter arbeidet med etablering av referansekatalog for obligatoriske og 
anbefalte standarder i offentlig sektor. Dette er et viktig tiltak og avgjørende for å få til 
effektiv, sikker og god informasjonsflyt mellom offentlige virksomheter og mellom IT-
systemer.  
 
Arbeidet med etablering og bruk av åpne standarder er startet opp i flere av våre naboland og 
EU. Danmark utmerker seg og har alt gjort myke innen dette området. Et samarbeid og 
harmonisering med andre land vil være avgjørende for å få til utvekling på tvers av 
landegrensene. Informasjon om det danske standardiseringsarbeidet finnes her: 
http://www.oio.dk/standarder/standardiseringsarbejdet 
 
Punkt 1 
I konsekvensvurderingen savner vi problematisering av konvertering av dokumenter som ikke 
ligger på Microsoft Office plattform. Fylkesmennene har enkelte fagapplikasjoner som 
generer slike dokumenter som av og til ønskes publisert. 
 
Kostnadene for innføring av programvare for konvertering til PDF vil være overkommelige 
for fylkesmennene. De fleste dokumenter som produseres blir lagret i PDF-format ved 
ferdigstillelse via saks- og arkivsystemet. I tillegg produseres også noen komplekse 
dokumenter i andre formater som må konverteres for publisering. Den administrative 
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kostnaden i forbindelse med installering og opplæring kan være større enn det som kommer 
frem i konsekvensvurderingen som følge av utskifting av medarbeidere hos fylkesmennene. 
 
Det finnes flere gratis programmer for konvertering til PDF og ODF som kan lastes ned fra 
internett. Det må vurderes hvilke programmer som faktisk lager ”godkjente” PDF eller ODF 
filer. En bør og ta stilling til om offentlig sektor skal tillate vannmerker og annen merking fra 
slike konverteringsprogrammer. 
 
Punkt 2 
Vi har ingen merknader til dette punktet 
 
Alle fylkesmennennes nettsider under www.fylkemannen.no har i dag ISO/IEC 10646, 
representert som UTF-8, som standard tegnsett. ISO 10646 er og i bruk på interne nettsider 
under fylkesmennenes trippelnett (Internett, Intranett og Ekstranett). 
 
Punkt 3 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i samarbeid med tre andre fylkesmenn gjennomfører i 
perioden 1.7.2006 – 31.12.2007 Høykom-prosjektet BEST, Betre elektronisk samhandling og 
tjenester (prosjekt 176513 i Forskningsrådet). Et delprosjekt i BEST handler om sikker 
elektronisk samhandling og meldingsutveksling mellom Noark arkivsystem. 
 
Med bakgrunn i lovverk, forskrifter og våre egne krav, har BEST-prosjektet utarbeidet en 
spesifikasjon for teknisk og operasjonalisert grensesnitt. Spesifikasjon er sendt 
Standardiseringsrådet i FAD, som vurderer om standaren kan bli ein generell 
forvaltningsstandard.  
 
Prosjektet ønsker å bidra til utvikling av nasjonale standarder og tekniske løysinger for sikker 
og effektiv meldingsformidling og samhandling. Løysingen bygger på åpne standarder 
(ebXML), og tilsvarende løsinger for kommunikasjon i helsesektoren (KITH). I prosjektet er 
det samarbeid med de fire store sak/arkivleverandørene i Norge, og tre ledende firma innen 
systemintegrasjon. Riksarkivet deltar i prosjektet og sikrer at løsningene fungerer mellom 
dagens Noark-4 system og framtidige Noark-5 arkivsystem. Dette vil bety at alle offentlige 
virksomheter kan utveksle meldinger (alle typer informasjon, ikke bare dokumenter) 
uavhengig av hverandres systemer gjennom et definert grensesnitt mot 
kommunikasjonsløsingen. Løsnigen støtter alle krav i arkivloven og forvaltningsloven.  
 
Punkt 4 
Vi har ingen merknader til dette punktet. 
 
 
Fagutvalg for IKT har ikke behov for å kommentere noe mer utover ovenstående. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjetil Kopperud   
rådgiver   
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Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer 
Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde 
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens hus 7468 Trondheim 
Fylkesmannen i Nordland  8002 Bodø 
Fylkesmannen i Telemark Statens hus 3708 SKIEN 
Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks 513 4605 KRISTIANSAND S 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Skrivarvegen 3 6863 Leikanger 
Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 
Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 Tønsberg 
Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkeshuset 4800 ARENDAL 
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 Moss 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens hus 7700 STEINKJER 
 


