








Det foreslåtte målbildet blander sammen prosess og 
applikasjon/infrastruktur ved at navngitte portaler ligger på toppen over 
felleskomponenter og etatskomponenter. Derfor må målbildet 
tydeliggjøres ved å dele det i tre lag.

Prosesslaget må ha et distribusjonslag på toppen som er tjenestedrevet 
ifht til de tjenestene stat og kommune tilbyr til borgerne. 

De øvrige prosessområdene kan deles inn på samme måte som 
finansieringsmodell nr 5 i rapporten – fellesfunksjoner, etatssystemer som 
har felles interesse, og etatssystemer som kun har interesse innenfor en 
etat. Noen eksempler er gitt i figuren.

M t ikk å d t lj lik j l t i FAOS tMan trenger ikke å detaljere applikasjonslaget i FAOS rapporten, men 
prosesslaget bør spesifiseres.





Per i dag er det omfattende krav til planlegging, kvalitetssikring, 
gevinstrealisering med mer for offentlige IKT-prosjekter som overstiger 
500 MNOK. Tilsvarende gjelder ikke for prosjekter under denne grensen.

Accenture mener at alle offentlige prosjekter (ikke bare IKT) bør 
underlegges en måle- og oppfølgingsregime for å måle, følge opp og 
synliggjøre gevinstene ovenfor skattebetalerne. 

I tillegg bør prosjekter også følge en felles metodikk og beste praksis for å 
sikre god planlegging og gjennomføring av prosjektene. Et slikt mandat 
bør naturlig ligge hos DIFI.



Et robust, logisk og visuelt rammeverk for måling og oppfølging av 
verdiskapning i offentlig sektor bør benyttes for offentlige prosjekter. 
Accentures Public Sector Value-rammeverk er et slikt rammeverk.



Modellen over er en visuell illustrasjon av hvordan Accenture ser på 
verdiskapning i offentlig sektor – modellen over er et eksempel på måling 
av eForvaltning. Modellen kan utvides og tilpasses etter behov, og 
resultatene kan lett leses og forstås.



Accenture mener at det gode arbeidet som er igangsatt gjennom 
utarbeidelsen av FAOS-rapporten allerede i 2008/2009 bør videreføres på 
en målrettet måte. På denne siden oppsummeres hvilke områder og 
aktiviteter vi oppfatter som sentrale å videreføre på hhv. kort og lang sikt. 
Innspillene til videre aktiviteter bør sammenstilles i en felles plan og 
koordineres og styres av den/de enhetene som gis ansvaret for å 
videreføre arbeidet med felles arkitektur i offentlig sektor i Norge.


