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Utkast til  st.meld .  nr 17 (2006-2007 ) -  Oppfølging  av tiltak knyttet til IKT-
arkitektur og arkitekturprinsipper i offentlig sektor

Vi viser til brev datert 25.6.2008 vedrørende ovennevnte utkast til stortings iselding.
Barne- og likestillingsdepartementet har følgende kommentar:

I avsnittet Arkitekturprinsipper  spørres det om i hvilken grad arkitekturprii.r.sippene bør
være helt eller delvis obligatorisk,  eller bare veiledende .  I utgangspunktet b sør
arkitekturprinsippene være obligatoriske, men det kan finnes tilfeller der d et ikke er
hensiktsmessig å gjennomføre alle prinsippene.  Det må være mulig å få  fr-il ak fra
enkelte prinsipper.

I samme avsnitt spørres det om fra hvilket tidspunkt arkitekturprinsippene bør gjelde
fra. Her må det også gjøres en vurdering. Man kan tenke seg at nye systen .er etter et
gitt tidspunkt må forholde seg til prinsippene, mens eksisterende systemer lever til det
ikke er hensiktsmessig å drifte dem lenger, eller andre vesentlige krav utlø ser
nyanskaffelse.

I avsnittet om  Styringsprinsipper  spørres det om alternative styringsprinsipf per for
tildeling og budsjett. For på en best mulig måte sikre realiseringen av felles
arkitekturprinsipper og felleskomponenter kan mas se for seg at modell 4 c g 5 er mest
hensiktsmessig. Det er nødvendig at det gjøres tverrfaglige vurderinger av tiltak på
tvers av sektorene, samtidig som tildelinger til hvert departement øremerke es for det
aktuelle formål og kommer på toppen av tildeling knyttet til vanlig drift og f Drvaltning.
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