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Høringssvar på rapport om ”felles IKT-arkitektur i offentlig sektor” 

 
Abelia takker for muligheten til å komme med innspill til ovennevnte rapport. Abelia mener 
rapporten gir et godt bilde av de rammer og muligheter som knytter seg til innføring av felles 
IKT-arkitektur i offentlig sektor.  
 
Vi mener at hovedutfordringene med å få etablert effektiv IKT-samhandling i offentlig sektor 
i stor grad er et spørsmål om styringsprinsipper og lederskap. Abelia viser til Riksrevisjonens 
rapport Dok 3-12, der det særlig er ledelses- og styringsprinsippene som trekkes frem. Ifølge 
Rikserevisjonen skyldes manglende IKT-samhandling: 

• svake virkemidler og mangelfull måloppnåelse, herunder uklar prioritering av FAD 
• manglende finansiering av tverrgående tiltak  
• utilstrekkelig prioritering av elektronisk informasjonsutveksling 
• at FAD i liten grad oppleves som pådrivere 
• manglende kunnskap om IKT 
 

Abelia oppfatter denne kritikken som omfattende og gjennomgripende, og mener 
departementet og Regjeringen må foreta relative klare styringsmessige grep for å få IKT-
samhandlingen på skinner. FAOS-rapporten, debatten i høringsmøtet, Riksrevisjonens rapport 
og Stortingets behandling av IKT-meldingen trekker alle mer eller mindre i samme retning – 
at samordningen og styringen må styrkes – noe som skulle gi gode muligheter til å få til 
endringer i retning av økt styring. 
 
Abelia støtter arbeidsgruppens forslag om at det opprettes en tverrdepartemental 
styringsfunksjon som får en overordnet strategiansvar som skal sikre oppfølging av en felles 
IKT-arkitektur. Det forutsettes imidlertid at denne gruppen får en reell myndighet på vegne av 
departementene. For å sikre tverrgående investeringer bør Finansdepartementet få ansvaret for 
å følge opp at strategiene og forslagene etterleves i budsjettprosessene.  
 
Abelia er også enig i forslaget om etableringen av et styringsråd, bestående av etats- og 
virksomhetsledere og IKT-direktører, med ansvar for vurderinger og innstillinger av IKT-
relaterte planer og forslag. Abelia mener at DIFI bør være representert i begge organene for å 
sikre sammenheng, løpende saksbehandling og rapportering av etterlevelse og prosess.  
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Abelia foreslår videre at tverrsektorielle initiativ på kommunal sektor i fremtiden i større grad 
knyttes opp mot styringsfunksjonen på departementalt nivå beskrevet ovenfor, enn mot de 
enkelte departement slik som i dag. Dette vil bidra til å sikre en samkjøring av felles initiativ 
på kommunal sektor opp mot arkitekturprinsippene og strategiene i statlig sektor. En praktisk 
løsning er at (representanter fra) kommunene faktisk deltar i styringsorganene på statlig nivå, 
slik som i Danmark.  
  
 
Hilsen 
 
Paul Chaffey /sign./ 
Administrerende direktør 
Abelia 
 


