
Scenarier for utnyttelse av 
prosessorienterte løsninger på tvers

NOKIOS 14.oktober 2009
Sesjon 2A - Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige 
virksomheter

Henrik Smith Meyer (DNV)
Lasse Udjus (Karde) 



Semicolon

Innhold

� Kort introduksjon til Semicolon-prosjektet

� Utgangspunkt og status for samhandling i offentlig sektor

� Scenarier for utnyttelse av prosessorienterte løsninger 
på tvers
– Offentlig virksomhetsmodell – Arena for tverr oversikt og innsikt
– Føderal Prosessutvikling – Hvem eier prosessen ?
– Føderal Finansiering - Penger på tvers



Semicolon

In
te

ro
p

e
ra

b
il
it

e
t

Samhandling mellom 
offentlige virksomheter

Samhandling internt i
offentlige virksomheter

Fragmentert offentlig sektor og
isolerte informasjonsmodeller

Offentlige virksomheter

Semicolon
Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i kommuniserende og 

samhandlende organisasjoner

www.semicolon.no
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Interoperabilitet

Teknisk Semantisk

Organisatorisk

Altinn
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Verktøy

Politiske vedtak

Styringsmodeller

Blå: Utvalg av ulike tema innen interoperabilitet

Rød :Fellesystemer i norsk offentlig sektor
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Deltakere
� Fem store offentlige organisasjoner

– Skattedirektoratet
– Brønnøysundregistrene
– Helsedirektoratet
– Statistisk sentralbyrå
– KS

� Private og offentlige selskaper
– Det Norske Veritas - DNV
– Karde AS
– eKor AS
– Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren - KITH

� Universiteter
– Universitetet i Oslo (semantisk interoperabilitet)
– Handelshøyskolen BI (organisatorisk interoperabilitet)
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Statsforvaltningen – organisering (et forenklet utsnitt)

Stortinget (Lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Folkevalgt)

Regjeringen
(Utøvende makt. Ansvarlig overfor Stortinget)

FIN NHD FAD AID SMKTotalt 18 departementer

Totalt 50 statlige direktorater, tilsyn og etater

Kongen i Statsråd

Totalt består offentlig sektor av ca 700 autonome enheter 
(inkludert regional og lokal forvaltning)
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2. Implementering av samhandling krever utstrakt samarbeid på tvers av alle departementene.

3. Manglende forståelse av hvordan offentlig samhandling kan realiseres.

4. Er ”samhandling” politisk viktig nok...?

Utfordringer:

1. Strategiene er utarbeidet av 2 ulike enkeltdepartementer (men skal gjelde for alle).

”Et enklere Norge 2005 – 2009” (NHD)

Fokus på næringslivet

”eNorge 2009 – det digitale spranget” (FAD)

Fokus på privatpersoner 

og næringsliv

”St.mld. 17 - Eit informasjonssamfunn for alle”

(FAD, 2006)

Fokus på privatpersoner 

og næringsliv

Felles for strategiene er at de peker i retning av at offentlig forvaltning skal tilby enhetlige 
elektroniske tjenester og samarbeide/samhandle til beste for næringsliv og innbyggere.

Strategier og planer for e-forvaltning 
(”Regjeringens handlingsplaner”)
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Samhandling
(eNorge 2009)



Semicolon

Samhandling – tjenestetrappa (St.mld. 17)
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Hvordan blir handlingsplanene fulgt opp? 

De årlige 
tildelingsbrevene fra det 
enkelte fagdepartement 
til underliggende etater 
definerer hvilke 
oppgaver etatene skal 
utføre gjennom det 
kommende året. Disse 
har lite eller ingen
fokus på samhandling 
med andre etater.

⇒“Siloene” går hele 
veien fra departement 
og ned til operativ etat.

Regjeringens samhandlingsstrategier blir ikke fulgt opp av departementene !!
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Riksrevisjonens hovedkonklusjoner 2008
Etter evaluering av måloppnåelse ift. IKT-strategier for off.sektor

� Mangelfull oppfølging av IKT-satsingen i 
helsetjenesten - Dokument nr. 3:7 (2007-2008)

� Potensialet for elektronisk 
informasjonsutveksling i forvaltningen er dårlig 
utnyttet - Dokument nr. 3:12 (2007-2008)
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Vertikalt kompetansegap i forvaltningen

Stortinget (Lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Folkevalgt)

Regjeringen
(Utøvende makt. Ansvarlig overfor Stortinget)

FIN NHD FAD AID SMKTotalt 18 departementer

Totalt 50 statlige direktorater, tilsyn og etater

Kongen i Statsråd

Politisk ledelse mangler oversikt og innsikt i 
hvordan offentlig forvaltning fungerer 

Embetsverket mangler oversikt og innsikt i 
hvordan forvaltningen fungerer
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Horisontalt kompetansegap i forvaltningen

Stortinget (Lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Folkevalgt)

Regjeringen
(Utøvende makt. Ansvarlig overfor Stortinget)

FIN NHD FAD AID SMKTotalt 18 departementer

Totalt 50 statlige direktorater, tilsyn og etater

Kongen i Statsråd

Departementene og underliggende enheter mangler oversikt og innsikt i de 
andre departementene og deres virksomheter  
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Vi trenger et kart over det offentlige landskapet.
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Kanskje dette kunne ha vært unngått?
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Trenger en offentlig virksomhetsmodell

� En virksomhetsmodell for offentlig sektor vil hjelpe de 
ulike nivåene og også den enkelte sektor med å få
oversikt og innsikt i hele offentlig forvaltning

� Vil gi politikere bedre oversikt over hvilke avhengigheter 
politiske mål og tiltak har til hvordan offentlig sektor er 
innrettet. Kan hjelpe politisk ledelse med å definere og 
treffe de riktige tiltakene, basert på terrenget de regjerer 
over. Altså basert på at de har et kart over terrenget

� Vil hjelpe embetsverket med å definere 
samhandlingsmuligheter på tvers av sektorene, som 
underlag for politiske beslutninger om tiltak


