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Oppgave: 

 
1. Elektronisk eller digital forvaltningen dreier seg særlig om å anvende IKT som ledd i 

myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Gi en utdypende forklaring og drøftelse av hva 
elektronisk forvaltning kan sies å være. Legg vekt på å gi eksempler. 

 
Bør innledes med å definere eforvaltning (bruk av IKT i forvaltningen sammen med 
organisatoriske og rettslige nedringer med effektivisere, bruker-orientere (bedre tjenester), og 
demokratisere gjennom økt innbyggermedvirkning, men også innovasjon gjennom 
transformasjoner. Videre bør det redegjøres for begrepene myndighetsutøvelse og tjeneste. 
Naturlig at eforvaltnings-trekanten skisseres, og at de ulik elementene for klares. (NB: Dag 
mener at eforvaltning skal avgrenses til myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon, mens 
litteraturen inkluderer også edemokrati og eparticipation mm, vi bør godta begge deler når 
dette forklares og begrunnes greit). 
 
En god besvarelse før få fram at eforvaltning både gjelder samhandling med innbyggere og med 
næringslivet. 

Videre bør besvarelsen kort forklare hva bruk av IKT innebærer (både formalisering av 
opplysninger/informasjon  data og formalisering av handlingsrutiner/beslutningsregler til 
algoritmer, og begrensningen i dette).   

Det forventes at de påpeker at eforvaltningen innebærer regelverksutvikling, både nødvendige 
endringer for å kunne realisere gode løsninger, men også endringer som pådriver for 
digitalisering (for eksempel endringer i forvaltningsloven/forskriften for å understøtte digitalt 
førstevalg/  Sikker digital post). 

Likeledes forventes at besvarelsen drøfter at det ofte vil innebærer betydelige organisatoriske 
endringer, både innad i forvaltningsorganet, mellom ulike organer, og ikke minst i 
grensesnittet/samhandlingen mellom forvaltningsorganer og innbyggere/næringslivet. 

Eksempler som gis bør inneholde noe forklaring om hva som er formalisert/automatisert, og 
hvordan dette endrer organisering /arbeidsdeling. 

Det forventes ikke at de drøfter ulike typer virkemidler, men digitaliseringsrundskrivet er jo svært 
relevant. 

 
2. Nevn minst to sammenhenger mellom arkitekturprinsippene for IKT i staten og aktuell lovgivning. 

Forklar sammenhengene. 

 
Her kan alle 7 prinsipper trekkes inn dersom begrunnelsen er angitt, men det må forklares 
tydelig hva de konkrete sammenhenger 



- Tjenestearkitektur: Funksjonalitet og ytelsesnivå skal være hovedhensyn ved utvikling av 
IT-løsninger. Lovpålagt bruk av felleskomponenter, både registre og ID-porten, AltInn (og 
delvis Sikker Digital Postkasse ) 

- Interoperabilitet (Her er det flere lover, begrepsdefinisjoner,  prosess. beskrivelser,  
- Tilgjengelighet, UU lovgivning   
- Sikkerhet (Fvl,POL, Ekom-lov, Sikkerhetslov, ….) 
- Standardisering : IT-forskriften  
- Åpenhet (Off. lov, POL ) Avgjørelser er dokumenterbare og sporbare  
- Fleksibilitet (Bare indirekte gjennom at lover endrer seg)  
- Skalerbarhet : IT-løsninger skal kunne skaleres ved endringer i bruken : (bare indirekte, 

forventes ikke å bli drøftet) 
 
Flere kandidater lister opp alle prinsipper, men forklarer ikke sammenhengene med relevant 
lovgivning . Dette bør ikke gi (særlig) uttelling. 

 
3. Forklar kort hva du forstår med teknisk, organisatorisk, juridisk og semantisk 

interoperabilitet. 
 

Organisatorisk interoperabilitet Innebærer samordning av arbeidsprosesser, avtaleverk, og 
endringer av organisatoriske forhold nødvendig for samhandling: Virksomheter involvert i 
samhandlingen må avklare regelverk, finansieringsmodell og driftsavtaler. Mål, roller, ressurser, 
ansvar og kravsett må tydeliggjøres og avstemmes. 

Semantisk interoperabilitet: Innebærer å avklare meningsinnholdet for 
informasjonselementene som utveksles 

Teknisk interoperabilitet: Innebærer å bruke tekniske standarder som legger til rette for 
veldefinerte grensesnitt, overføringsprotokoller og formater.  

Juridisk interoperabilitet er ikke definert eksplisitt på DIFI’s nettsider. Det er en forutsetning for 
interoperabilitet at det ikke foreligger noen juridiske begrensninger for samhandlingen. 
Juridiske vurderinger er også sentral som  del av både organisatorisk og semantisk 
interoperabilitet. 

DWS har i forelesningene drøftet en del krav til juridisk IO, som tar opp lovstruktur, 
begrepsdefinisjone mm 

I tillegg kreves at de forklares/illustreres ved eksempel, og at sammenhengen mellom ulike typer 
interoperabilitet bør drøftes. Det kan være naturlig at oppgave 2 og 3 besvares under ett. En god 
besvarelse bør kort beskrive hvordan de ulike former for interoperabilitet kan oppnås  

 
Det forventes minst et eksempel som drøftes noe detaljert.  
 

 
 


