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Dagens tema:
• Kort om bakteppet
• Generelt om KommITs mandat i treårsperioden
• Spesielt om standardisering av
felleskomponenter

Det nasjonale
bakteppet

• På nett med innbyggerne – Regjeringens
digitaliseringsprogram
• Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012
– FADs Rundskriv 31.10.2012
• Felles arkitektur kommunal sektor (FAKS)
– KS` forprosjektrapport 15. april 2009
• Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

Det kreves samordning
for å lykkes
• mellom kommunene
• mellom kommunal og statlig sektor
• innad i staten

KS tar grep ved å
1. Etablere et program for
IKT-samordning i kommunesektoren
(KommIT) fra høsten 2012

2. Ta initiativ til et felles råd for offentlig sektor,
for å bedre koordineringen på IKT-området
3. Utvikle en ny digitaliseringsstrategi for kommunal sektor
for perioden 2013-2016 (blir ferdig i starten av 2013)

Generelt om KommITs mandat
i treårsperioden
Leder for KommIT-programmet er Kirsti Kierulf,
som startet 10.12.2012

Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT)
• Vedtatt opprettet i KS’ hovedstyre i mai 2012
• Programperiode: fra desember 2012 og ut 2015
• KommIT er et KS-program, eid av KS og styrt av et eget programstyre, som
rapporterer sin virksomhet gjennom linjen til Hovedstyret for KS
• KS skal ha det overordnede interessepolitiske ansvaret på vegne av
kommunesektoren og for å samordne IKT-utviklingen i sektoren
• KommIT skal operasjonalisere digitaliseringsstrategien for
kommunesektoren gjennom samordningsoppgaver av forvaltnings- og
utviklingsmessig karakter

Roller og ansvar rundt KommIT

13.12.2012

Roller og ansvar rundt KommIT – og samarbeidsparter

Programstyret for KommIT består av følgende personer
Arild Sundberg,
Kommunaldirektør Oslo kommune (leder)
Inger Østensjø,
Rådmann Stavanger kommune
Evy-Anni Evensen,
Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune
Harald Danielsen,
Rådmann Arendal kommune
Marit Elisabeth Larsen,
Rådmann Gloppen kommune
Ole Magnus Stensrud,
Rådmann Kragerø kommune
Helge Eide, Områdedirektør KS
Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS

Hvorfor samordne IKT-utviklingen i kommunene?
• Utfordringsbildet i kommunene:
– Det er store forskjeller i kommunenes kompetanse på IKT-området

– Kommunene ønsker IKT for å gi bedre og mer effektive tjenester til
innbyggerne
– Dagens kommunale IKT-utvikling og -forvaltning er ressurskrevende
– Mangelen på felles arkitektur, standarder og felleskomponenter
medfører store kostnader for hele kommunal sektor
– Dagens kommunale IKT-løsninger hemmer ny og innovativ IKT-bruk

Hvorfor samordning av IKT-utviklingen på nasjonalt nivå
• Samhandlingen mellom statlig og kommunal sektor på IKT-området
fungerer ikke optimalt:
– Nasjonale felleskomponenter blir ikke lagt godt nok til rette for
kommunal bruk
– Statsetatene involverer i for liten grad kommunal sektor i satsinger og
strategier
– Det er utfordrende for statlige virksomheter å forholde seg til
mangfoldet i kommunal sektor

– Kommunal sektor har ikke tilstrekkelig effektive mekanismer for å
ivareta egne interesser overfor staten.

KommITs programleveranse - effektmål
Når KommIT-programmet kommer til utgangen av 2015 skal det ha
• Sørget for samordning i kommunesektoren
• Sørget for samordning stat/kommune
• Økt den kommunale IKT-kompetansen
• Utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet og forberedt et vedtak
om dette

KommITs programleveranse – resultatmål 1
KommIT som nasjonal aktør for digital samordning/satsing i offentlig sektor.
Overordnet mål:
Kommunesektoren skal være en tydelig stemme
inn i den pågående IKT-samordningen i offentlig sektor.
KommIT skal:
• Representere kommunesektoren i nasjonale utviklingsprosjekter, -prosesser
og på arenaer der IKT-utvikling på et operativt nivå diskuteres.
• Bistå og gi råd til KS i det interessepolitiske arbeidet på området
• Initiere nasjonale samordningsprosjekter som kommunesektoren ser det er
behov for, og ta slike initiativ overfor staten.

KommITs programleveranse – resultatmål 2
KommIT som utvikler av felles IKT-arkitektur for kommunesektoren

Overordnet mål:
Kommunesektoren skal forholde seg til en felles
IT-arkitektur i sin rolle som bestiller, tjenesteyter og -forvalter.
KommIT skal:
• Utrede konsept for styring av IKT-arkitektur i kommunal sektor.
• Utrede forvaltningsmodell for IKT-utvikling i kommunal sektor på kort/lang sikt
• Videreutvikle og videreføre felles kommunal IKT-arkitektur (FAKS3) basert på
kommunesektorens behov og leverandøruavhengighet
• Forvalte og utvikle standarder og felleskomponenter for kommunesektoren
• Ta beslutninger om standarder, arkitektur og felleskomponenter på vegne av
kommunene
• Sørge for bruk av standarder, felleskomponenter og arkitektur
• Stille krav til leverandørene gjennom leverandørutvikling
• Fokusere på informasjonssikkerhet i arkitekturarbeidet og i spredningsarbeidet

KommITs programleveranse – resultatmål 3
KommIT som kompetanseutviklingsorgan.
Overordnet mål:
Kommunesektoren skal ha kompetanse til å styre egen IKT-utvikling, være
profesjonelle bestillere og ha tilstrekkelig digital kompetanse blant sine brukere.
KommIT skal:
• Utvikle flere typer arenaer for kompetansespredning som konferanser,
læringsnettverk og fagrelaterte kompetansetiltak.
• Tilby læring i Rådmannsnettverkene for strategisk ledelse og IKT
• Etablere bestillernettverk for å gjøre kommunene bedre som bestillere, til å lage
kravspesifikasjoner og mer profesjonelle i møte med leverandørene.
• Iverksette tiltak for å øke digitalt kompetansenivå i kommunesektoren, og tiltak
for kompetanseheving på prosjekt- og porteføljestyring i kommunene.
• Kompetansetiltak knyttet til informasjonssikkerhet og personvern skal
prioriteres.

Finansiering
• Drift av programmet finansieres av
sektoren selv

• Varsling sendt til alle landets
rådmenn i august 2012 om krav
om ca 1 krone per innbygger i
2013
• Staten støtter aktivitet knyttet til
prosjekter - 10 millioner fra KRD
på statsbudsjettet i 2013

Spesielt om standardisering av felleskomponenter

Felleskomponenter defineres av DFI som komponenter i IT-løsninger
som kan sambrukes eller gjenbrukes i flere IT-løsninger i offentlig
sektor.
Enkelt kan man si at felleskomponenter er felles
”byggeklosser” for å kunne utvikle elektroniske
tjenester.

Kilde:
Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter
bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles. Rapport 2010:17. ISSN 1890-6583. Utgiver: DIFI
http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2010-17-nasjonale-felleskomponenter-i-offentligsektor-pdf-.pdf

Nasjonale felleskomponenter
DIFI har foreslått fem nasjonale felleskomponenter på et overordnet nivå
basert på disse kriteriene:
1. Har en statlig virksomhet som forvaltningsansvarlig
2. Dekker behov på tvers av mange sektorer og/eller forvaltningsnivå
3. Vil være sentrale komponenter i en rekke elektroniske tjenester
4. Er av stor samfunnsøkonomisk betydning som felles mulighetsrom for
elektronisk tjenesteutvikling og gevinstrealisering i virksomhetene
DIFI mener at følgende defineres som nasjonale felleskomponenter:
• Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet)
• Folkeregisteret (grunndata om person)
• Matrikkelen (grunndata om eiendom)
• Altinn (samhandlings- og integrasjonsmotoren, tjenesteutviklingsverktøyet)
• Felles infrastruktur for e-ID i offentlig sektor

KommITs prioriterte arbeidsoppgaver i 2013
Kommunale felleskomponenter i samarbeid med staten
• Svar Ut-komponenten - Felles løsning for utsending av post til
meldingsboks. I prosjektet er det avgrenset til Altinn som meldingsboks,
men det hindrer ikke en videreutvikling til å støtte andre meldingsbokser.
Svar UT er:
• En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen
– i et elektronisk format og
– som sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost
• Svar Ut loggfører, overvåker og kontrollerer
SvarUt
• Svar Ut har vært i drift i Bergen kommune i ca 1 år

Brev

Sak/Arkiv
Fagsystem

Hva er prosjektet KS Svar UT
Prosjektet KS SvarUt
•
•
•
•
•

Utvikling og forvaltning av kommunal
felleskomponent (sentralisert løsning)
Kommuner som er i gang som piloter: Bergen,
Trondheim, Sørum og Sør-Trøndelag fylkeskommune
Pilotavtale mellom Altinn sentralforvaltning og KS kommer i 2013
KS har finansiering ut 2013, og ønsker å ha med kommuner og
fylkeskommuner som vil være piloter – frist 1. mai!
Noark-leverandørene er positive til integrasjon, men har ulike
forretningsmodeller

Mer informasjon hos prosjektleder Astrid Øksenvåg
post@ekor.no

KommITs prioriterte arbeidsoppgaver i 2013
Kommunale felleskomponenter i samarbeid med staten
• GeoIntegrasjon (eies av KS og kartverket) – Standarden sørger for en
standardisert samhandling mellom fagsystemer og arkivsystemer i
kommunene er tatt inn som kravsett i Noark 5-standarden. Det er viktig at
GeoIntegrasjonsstandarden videreutvikles og forvaltes.

• KS Resultat XML – Standarden sørger for et standardisert grensesnitt
mellom skjemaløsninger og sakarkivsystem. Er nå revidert for å
harmoniseres med GeoIntegrasjonsstandarden – KommIT sender revidert
versjon ut på høring i januar
• Felles arkitektur for kommunal sektor (FAKS) – Å følge opp arbeidet med
en felles kommunal IKT-arkitektur.
• KommIT.no - En portal som viser hvordan KommIT kan bidra til at
kommunene skal nå sine mål i digitaliseringsstrategien

KommITs prioriterte arbeidsoppgaver i 2013
Kompetansebyggende arbeid
• Rådmannsnettverkene - videreføre og utvikle disse læringsnettverkene
sammen med KS

• Etablere bestillernettverk - gjøre kommunene i stand til å bli bedre
bestillere, dyktigere til å utarbeide kravspesifikasjoner og opptre mer
profesjonelt i møte med leverandørene.
• Tiltak for å øke digitalt kompetansenivå i sektoren – sørge for kurs i bl.a.
informasjonssikkerhet – typisk «Norm for informasjonssikkerhet i
helsesektoren - Normen» (www.normen.no)

KommITs prioriterte arbeidsoppgaver i 2013
Nasjonale samordningsløft/satsinger
• Ehelse - Delta i nasjonale aktiviteter innenfor eHelse. Dette kan være
nasjonal e-helsestrategi, prosjekter for meldingsutbredelse osv.
• Modernisering av folkeregisteret - Skattedirektoratet har startet et
omfattende program for modernisering av Folkeregisteret som etter planen
vil vare ut 2018.
• eID - Bidra til forvaltning av eID for kommunesektoren
• Digital postkasse - Bidra til at kommunesektorens behov blir ivaretatt i ny
løsning for digital postkasse for innbyggere og næringsliv.
• Nye formater for ehandel/efaktura - det blir obligatorisk for
kommunesektoren å motta og sende efaktura på det nye eHandelsformatet
som Difi er med og utvikler. Det ligger an til at det blir obligatorisk for
kommunesektoren å motta på det nye formatet fra 1. juli 2013

Felleskomponenter
+
Hyllevare
=
sant

Takk for meg!

