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Deres referanse

Rapport om felles IKT-arkitektur - høring

Vi viser til høringsbrev og vil med dette gi Akershus fylkeskommunes (AFK) høringssvar.

Vi vil berømme arbeidsgruppen for en god rapport med stor bredde og gjennomarbeidede forslag til 
arkitekturprinsipper.  På det nåværende tidspunkt finner vi det vanskelig å ha noen mening om hvorvidt 
arkitekturprinsippene skal være obligatoriske eller ikke.  En videre utredning av dette vil gi nærmere svar.  Et punkt i 
en videre utredning  må være i hvilken grad det vil påvirke brukerne av IKT-systemene om deler av det offentlige ikke 
benytter deler av det felles IKT-system.

AFK ser innføring av en overordnet IKT-struktur basert på åpne standarder som meget positivt.  Vi anbefaler at også 
bruk av fri programvare tas inn i vurderingen.  I mange tilfelle vil det finnes fri programvare som har fullverdig 
funksjonalitet og utviklingsmessig oppfølging i forhold til lisensbasert programvare.

En viktig del av et felles IKT-rammeverk vil være identifisering og autorisering av brukerne. Vi vil her påpeke det 
eksisterende rammeverk som pr i dag er i bruk på høyskoler og under innføring i de videregående skoler, FEIDE.  
FEIDE vil i løpet av kort tid benyttes for identifikasjon og autorisering av alle elever og ansatte i de videregående 
skoler og må tas hensyn til ved innføring av en eID for alle.

Innføring og drift av en felles IKT-struktur for det offentlige fordrer sterk styring.  Et overordnet råd med tilstrekkelig 
mandat og myndighet til å følge opp innføring av obligatoriske fellessystemer vil være nødvendig.   Vi ser 
arbeidsgruppens forslag om opprettelse av et styringsråd som en god løsning, gitt at rådet tildeles tilstrekkelige midler 
til å kunne håndtere de saker som kommer inn.  

Det må gjennomføres en videre evaluering av hvordan eksisterende systemer skal integreres mot ny løsning.  Vi 
forutsetter at de felles IKT-systemer som innføres vil tilby standardiserte og godt dokumenterte grensesnitt for 
integrasjon.   Det må videre stilles overordnede krav til andre systemer som benyttes av det offentlige at de tilpasses 
disse grensesnitt, for eksempel for Sak/arkiv-system.

I noen systemer lagres det personinformasjon.  Informasjonen lagres i dag i skjermede systemer i den enkelte sektor.  
Det må utarbeides klare retningslinjer for hvilken informasjon som kan lagres og transporteres i de forskjellige kanaler 
som opprettes.

AFK ønsker fellessystemer velkommen og ønsker lykke til i det videre arbeid med dette. 

Med vennlig hilsen

Inghild Nygård Per Magne Aadnøy
seksjonsleder IT-sjef


