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Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor - høring av 

arbeidsgrupperapport om felles IKT-arkitektur 

 

I det underliggende er de spørsmål som vi fant relevante og aktuelle for oss besvart.  

Rapporten er omfattende, og gir en godt grunnlag for videre arbeid mot en felles IKT-

arkitektur i hele offentlig sektor, på tvers av forvaltningsnivåene. Det er fint at åpne 

standarder og andre standarder som for eksempel ELMER er tatt inn i arbeidet. 

 

Arkitekturprinsipper, rapportens kapittel 3: 

 Sarpsborg kommune slutter seg til de foreslåtte prinsipper i den form de har.  Prinsippene 

kan gjerne presiseres ytterligere for å unngå misforståelser. 

 Arkitekturprinsippene bør være obligatoriske. 

 Alle forvaltningsnivå bør omfattes av arkitekturprinsippene hvis de skal ha noen hensikt 

 Arkitekturprinsippene bør gjelde fra: 

- frist for tilpasninger  leverandører: 2010 

- frist for implementering i forvaltningsnivåene: 2012. 

 

Virksomhetsprosesser , rapportens kapittel 4 

 Den måten tversgående virksomhetsprosesser er beskrevet på i rapporten kan også legges 

til grunn for beskrivelser ifm. ITK-løsninger i offentlig sektor.  

 De prosessene som er beskrevet tydeliggjør behovet for felles IKT-løsninger på tvers av 

forvaltningsnivåer. 

 

 

Felleskomponenter og fellestjenester, rapportens  kapittel 5 

 Som det ser ut på det nåværende tidspunkt er de er foreslåtte felleskomponenter og 

fellestjenester dekkende for første fase, både for vår virksomhet og for offentlig sektor 

samlet sett.  

 Enkelte komponenter som er viktigere å prioritere enn andre: 

Komponentene Autentisering (eID) og autoisering, eDialog-rammeverk og meldingsboks 



 

 

er viktige komponenter for Sarpsborg kommune i arbeidet med å levere bedre og mer 

fleksible tjenster til innbyggerne. 

 

 Hvilke krav må stilles til komponentene: 

Det er viktig at komponentene støtter vedtatte standarder og formater for lagring, 

presentasjon og utveksling av data 

 

 

Styringsprinsipper, rapportens kapittel 6 

Det bør etableres en tverrdepartemental styringsfunksjon etter modell fra Danmark. Det er 

viktig at forvaltning og oppfølging av vedtatte standarder håndteres på en god måte, som 

sikrer styring, medvirkning og langsiktig finansiering.  Sarpsborg kommune mener det er 

viktig å ikke splitte styringsfunksjonen.  Styringsorganet  må ha nødvendig fullmakt og 

myndighet til å påse at aktuelle virksomheter – både offentlige og private følger de vedtatte 

arkitekturprinsipper. 
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