Vedlegg 3 til Tildelingsbrev Statsforvalterens fellestjenester 2021 –
prosjekter fra fagdepartementene

IKT-

Prioriterte prosjekter:
Departement
BFD

KMD
KMD

KMD

KMD
BFD
HOD

Beskrivelse
Videreutvikling ny saksbehandlerløsning for separasjon og skilsmisse.
Videreføring av prosjekt fra 2020. Jf plan fra FMFA fra DFU-møte
22.10.19
Videreutvikle tilsynskalenderen. Oppfølging av fase 2.
Videreutvikle pilotversjonen av regnskaps- og bokføringssysem etter
partiloven og partilovforskriften. Pilotversjonen skal minimum være en
enkel prototype hvor fiktive transaksjoner kan registreres og bokføres.
Det skal også kunne tas ut rapporter i denne versjonen. Et fullstendig
regnskaps- og bokføringssystem skal kunne tas i bruk av de politiske
partiene fra 1.1.2022. Statsforvalterens fellestjenester skal også
utarbeide et plandokument med kostnadsestimat for videreutvikling og
drift av dette systemet.
Videreutvikling av prosjektet "kommunebilder" i Trøndelag til et
tilbud til alle embeter, jf brev av juni 2020. Prosjektet er en del av
Datavarehusløsning
Bistå KMD(BOBY) i forsøksordning med overføring av oppgaver fra
Husbanken til tre statsforvaltere.
Askespredning – utvikling av kartløsning i søknadsprosess. Utvikling
av søknadsskjema for saksbehandling.
Helsedirektoratet ber om videreutvikling av system for å vise innsamlet
Covid-19 informasjon (MSIS og kommuner) i et Geografisk
informasjonssystem, på basis av arbeid som er gjort hos
Statsforvalteren i Oslo og Viken. Utkast til brev ligger i vedlegg 4,
formelt brev om oppdraget vil ettersendes.

Prosjekter/oppgaver som har lavere prioritet:
BFD
HOD

Forprosjekt om fornying av søknadsskjema etter § 21
Digitalisering av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

JD/DSB har foreslått å utarbeide tjenestebeskrivelser for rolle og ansvar innen beredskapsområdet for
Statsforvalterens fellestjenester. Etter KMDs vurdering er det ikke hensiktsmessig med en
tjenestebeskrivelse, men krav til leveranser i krisesituasjoner må fremgå av kontinuitetsplanen.
Når det gjelder ønsket fra Helsetilsynet om etablering av forum for fagsystemeiere bør det vurderes av
Statsforvalterens fellestjenester i forhold til øvrige prioriteringer.

Alle prosjekter ses i sammenheng med Statsforvalterens fellestjenesters overordnede målsettinger og
prioriteres i henhold til kriterier for prioritering av IKT-utviklingsprosjekter.

