
Til  Fornyings og Administrasjons Departementet
Avdeling for IT-politikk

Postboks 8004 Dep
N-0030 Oslo

Oslo,   24.september 2008

Deres ref  200701034-/HES

Høringssvar:
Kommentarer til  felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (FAOS)

Vi viser til den fremlagte rapport og til høringsmøtet den 11. september.

Mye arbeid gjenstår.
Prinsippene virker fornuftige og vil kunne bidra til fleksibilitet.  De ligger imidlertid på et nokså 
høyt nivå, og vår bekymring er at det vil tid lang tid og det må legges mye arbeid i å 
omsette/konkretisere disse prinsippene til retningslinjer på lavere nivå. Først da kan de gi 
entydige føringer som sikrer at en desentral utvikling av systemløsninger til sammen gir den 
ønskede total-arkitektur.  

1 ”A sense of urgency”
Vi mener at det nå haster å få dette til.
Vi tror derfor at det er nødvendig med noen ”quick wins” ved satsing på de nye prinsippene. 
Dette kan både vise publikum at nå skjer det - vi er på rett spor i forhold til flere tidligere 
mislykkede forsøk. Og det kan gi institusjoner i offentlig sektor fornyet tro på at nå er 
timingen riktig – la oss satse på den e-utviklingen som det så lenge har vært snakket om.  

2 ”Low hanging fruits”
 Et godt eksempel på dette kan være en konkretisering og implementering av en 
fellestjeneste for Autentisering og Autorisering. Dette vil være en hovedbyggestein i 
fremtidige fellesløsninger.  Den sikrer at borgerne kan ta i bruk de øvrige løsninger etter 
hvert som de blir ferdige og det sikrer en felles platform for distribusjon av nye e-dialoger 
etter hvert som tjenesteleverandørene blir klare med sine systemer.
Ved å få noen tjenester ”tidlig på luften” vil en også kunne få konstruktive tilbakemeldinger. 
Gode forslag til nye tjenester kan komme både fra publikum og ansatte i offentlig sektor når 
de får erfaring med de forbedringer som kommer og ser hva det er mulig å få til.

Et annet område er Felles Meldingsboks.  En slik felleskomponent kan gjøre det 
enklere/mer oversiktlig for borgere/bedrifter å ha èn elektronisk dialog med offentlige 
organisasjoner etter hvert som mange offentlige enheter tar e-post i bruk i sin kontakt med 
næringsliv/publikum. 

Et Samtrafikknav implementert på et tidlig tidspunkt vil også bidra til at en kommer raskere i 
gang med rasjonell utveksling av elektroniske data i og med forvaltningen.  Da vil 
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samhandlende enheter raskere realisere gevinster av sine nye løsninger.  Det skaper 
motivasjon for å gå videre.
 
Både Autentisering/Autorisasjon,  Felles Meldingsboks samt Samtrafikknav er 
fellestjenester/komponenter som tenkes realisert gjennom sentrale prosjekter – noe som 
både kan sikre fremdrift og compliance med arkitektur-prinsippene.  De egner seg for 
sentral budsjettering/finansiering og dermed også en rask beslutningsprosess.

3 Styringsmodell
Når det gjelder styringsmodell for tildeling og budsjett for implementering av den nye 
arkitekturen generelt, så synes imidlertid modell 5 (side 64) å være best egnet.  Denne 
modellen kan sikre finansiering både av de store felleskomponenter og de sektoravhengige 
implementeringer av tilhørende/samspillende systemløsninger (eller – endringer) som må til 
for å få helheten til å fungere.  Dessuten kan modell 5 bidra til nødvendig autoritet til den 
enhet  (DIFI ?) som skal prioritere prosjekter og påse at arkitekturprinsippene etterleves. 

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet, og bidrar gjerne til å løse utfordringene 
innenfor Autentisering. 

Med vennlig hilsen

Encap AS

Petter Taugbøl
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