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Norge skal ha en effektiv og tigjengelig offentlig sektor, som betjener innbyggere og næringsliv på en enkel og 
servicevennlig måte. Virkemiddel: En sterk og handlekraftig styring av IT i offentlig sektor. 

Det må sørges for en gjennomgående sterkere styring av IT i offentlig sektor. En sterk og politisk uavhengig 
styringsenhet er nødvendig som overordnet drivkraft for at offentlig sektor skal lykkes med å skape 
infrastruktur hvor systemene i offentlig sektor kan samhandle seg i mellom og med innbyggere og næringsliv. 
Elektronisk samhandling, arkitekturutvikling og bruk av åpne standarder er en krevende utfordring som fordrer 
en forvalting av IT-utviklingen i et langsiktig perspektiv.  

Det gjøres best ved å etablere en styringsmodell med en ”IT-direktør” og et ”IT-direktorat” med mandat og 
ressurser til å lede og iverksette initiativer på tvers i offentlig sektor:  

1. Etabler en sterkere styringsmodell: 

o Ansvaret for operative beslutninger og gjennomføring av disse må være tydelig plassert. 

o Det må etableres en ledelse som ivaretar kontinuitet over tid, men som samtidig kan skiftes ut om målene 
ikke nås. 

o Det anbefales en sterk styringsmodell med "IT-direktør" og sekretariat/ "IT-direktorat" med mandat og 
ressurser til å lede og iverksette initiativer på tvers i offentlig sektor. 

o Det må sørges for en sterk finansiering på sentralt nivå for å ivareta styring og gjennomføring av 
fellesinitiativer og prosjekter. 

o Det må settes makt bak kravene, og samtidig understrekes at det vil ha økonomiske konsekvenser om man 
ikke bruker felles løsninger. 

2. Det må først tas styring over arkitekturutviklingen på områder som: 

o Teknologivalg 

o Informasjonsarkitektur 

o Sikkerhet 

o Forretningsprosesser 

Fokusér også på å bygge opp IT-kompetansen i offentlig sektor. Sett i gang et lederutviklingsprogram med IT 
i fokus, slik at ledere som tar viktige avgjørelser for det offentlige er i stand til å se og vurdere konsekvensene 
ved utnyttelse av IT. 

2.3. Tiltak: 

 Etabler et IT-direktorat som tar styringen av IT i offentlig sektor 

 Fokusér på å løse organisatoriske utfordringer (bygge ned siloer) 

 Sett i gang arbeidet med utvikling av fellesplattformer for samhandling, utvikling av tjenesteorientert 



arkitektur og bruk av åpne standarder 

 Bygg opp IT-kompetansen i offentlig sektor – for ledere og fagpersonell. 

 Realiser digitale signaturer og standard sikkerhetsløsninger 

 Fjern hindringer for samhandling i lovverk og forskrifter 

 Realiser MinSide raskt – begynn i det små og utvid med nye tjenester etter hvert 

 Fokus på å videreutvikle effektiv elektronisk tjenesteyting overfor befolkning og næringsliv utviklet med et 
bruker- og markedsmessig utgangspunkt. 
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