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Dagens agenda

• Litt teori om informasjonsinfrastrukturer

• Nasjonal arkitektur – en oversikt

• Norsk arkitekturrammeverk for samhandling

• Informasjonsforvaltning 



Teori om informasjonsinfrastrukturer

• En informasjonsinfrastruktur er mer en et 

informasjonssystem

• Hanseth and Lyytinen (2004)* definerer det som

“a shared, evolving, heterogeneous installed base of 

IT capabilities among a set of user communities 

based on open and/or standardized interfaces”

* Hanseth, Ole & Kalle Lyytinen (2004): Theorizing about the Design of Information

Infrastructures: Design Kernel Theories and Principles. Sprouts Working Papers 

on Information Systems.



Informasjonsinfrastrukturer

• Information infrastructure (II) has no specific purpose 

or goal that justifies its existence, other than a very 

general idea of offering information related services 

to community. 

• IIs evolve continuously and unexpectedly in that their 

boundaries are not fixed beforehand. Infrastructure 

evolution implies anticipation of a continuous change 

in the II’s scale, scope and functionality
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• Infrastructures must be open and they must be 
based on some type of shared standards. 
Openness signifies the lack of borders in an 
infrastructure in terms of its scale, scope or functions. 
This requirement is a function of the inherent need to 
support continuous growth and evolution.

• Information infrastructures are at any moment of time 
heterogeneous: they contain components of multiple 
sorts – diverse technological components as well as 
multiple non-technological elements (individual, 
social, organizational, institutional etc.) that are 
necessary to sustain and operate the infrastructure.



Flere typer av informasjonsinfrastrukturer

• Universelle

• Internett, telenettet

• Business sector

• Flyreiser, bilsektoren

• Corporation

• Government II*

• Infrastrukturen i offentlig sektor

Hornnes, Jansen and Langeland (2010)





Fra teori til praksis

Men først litt kontekst om offentlig sektor



Offentlig sektor er mange ting

• Stortinget, Sametinget, departementene, direktorat 

og tilsyn, fylkesmennene, fylkeskommunene, 

kommunene, domstolene, høgskoler og universitet, 

forsvar, politi og helsevesenet

• 16 departementer

• 19 fylkeskommuner (blir færre)

• 426 kommuner (blir færre)

• Ca 300 statlige virksomheter





Mange virksomheter i Norge



Spesielle regler for offentlig sektor

• Forvaltningsloven

• Offentlighetsloven

• Arkivloven

• Regler for offentlig anskaffelser

• + en rekke særlover for den enkelte virksomhet



Fra vugge til grav



Installert base og gamle systemer 

• Sluttbrukerne er hele befolkningen

• Mange av systemene går over 50 år tilbake

• Det offentlige må opprettholde tjenestetilbudet

• Mange offentlige tjenester er unike

• Heterogen base av virksomheter 

• Heterogen base av tekniske løsninger

• Informasjonen i løsningene skal ofte brukes av andre IT-
systemer

• Løsningene understøtter lover og annet regelverk



II i offentlig sektor er komplekst 

• Informasjonsinfrastrukturer i offentlig sektor skal 

støtte et mangfold av offentlig virksomheter og må 

tilfredsstille en rekke egne lover og regler. 

Løsningene skal brukes av gamle og unge, små og 

store virksomheter med varierende forutsetninger og 

må tilfredsstille alle disse.

• Skal du lage en II for offentlig sektor må du forstå 

rammebetingelsene til offentlig sektor



Nasjonal IT-arkitektur, fellesløsninger og 
informasjonsforvaltning

En oversikt



Nasjonal IT-arkitektur

• Difi har som en av sine oppgaver å utvikle og forvalte 

en it-arkitektur for offentlig sektor. Arkitekturen gir en 

oversikt over nasjonale, tverrsektorielle krav og 

føringer som offentlige virksomheter skal ta i 

digitaliseringen av sin virksomhet. Dette inneholder:

• Arkitekturrammeverk

• Prinsipper

• Standarder

• Referansearkitektur

• Nasjonale felleskomponenter

• Rammeverk for informasjonsforvaltning



En helhetlig, strategisk nasjonal arkitektur



Norsk arkitekturrammeverk for samhandling



Overordnede IT-arkitekturprinsipper

• Tjenesteorientering

• Interoperabilitet

• Tilgjengelighet

• Sikkerhet

• Åpenhet

• Fleksibilitet

• Skalerbarhet



Referansearkitekturer og samhandlingsmønstre

eMelding eOppslag eNotifikasjon

Forretningstransaksjon mellom to 

parter (som del av tverrgående 

prosess)

Oversende informasjon mellom to 

parter (uavhengige prosesser)

1

2

Forespørsel om informasjon 

mellom to parter (prosess hos en 

part er avhengig av informasjon fra 

annen part for å fortsette) 

3
Notifikasjon til identifisert part 

(trigger prosess på tidspunkt 

mottaker velger)

Notifikasjon en til mange

4

5



Enhets-

registeret

Andre 

virksomheter

ID porten

Kontakt og 

reservasjons-

registeret

Digital postkasse

e-signatur

e-innsyn (OEP)

e-faktura

Tjenesteportal

Folkeregisteret

Matrikkelen

Nasjonale byggeklosser



Informasjonsforvaltning

• Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn 

på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre 

best mogleg kvalitet, utnytting og sikring av 

informasjon i ei verksemd. Organiseringa av 

informasjonen skal vere systematisk og henge 

saman med verksemda sine arbeidsprosessar.



Digital agenda

Del II IKT-politikk for en brukerrettet og 
effektiv forvaltning

• Regjeringen vil: 

• At den enkelte virksomhet har oversikt 
over hvilke data den håndterer, hva 
dataene betyr, hva de kan brukes til, 
hvilke prosesser de inngår i og hvem 
som kan bruke dem. 

• At virksomhetene særlig tar for seg 
utveksling av informasjon på 
enkeltområder hvor dette ikke er på 
plass eller hvor prosessene kan 
forbedres.

• Sette i gang et arbeid med å etablere 
felles rammeverk for helhetlig 
informasjonsforvaltning og forprosjekt 
for felles datakatalog



Difis arbeid med informasjonsforvaltning

• Veileder «Orden i eget hus»

• Datakatalogen

• Rammeverk for informasjonsforvaltning

• Åpne data

• Standarder

• Konsepter for deling av data 

Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen.



Historikk

• 2013: rapport om informasjonsforvaltning

• BR og Difi samarbeid inngås for å arbeide videre med 
rapportens konklusjoner

• 2014 SKATE etablert foranalyse med 
behovsworkshops, intervjuer

• 2015 Samfunnsøkonomisk analyse

• 2016 Tiltak «godkjent» i SKATE:

• Rammeverk

• Felles datakatalog

• 2017 Felles datakatalog lansert!

• 2018 API-katalog utvidelsen finansiert



Et reelt eksempel

«Tjenester skal oppleves som helhetlige og 

sammenhengende.»

«Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i 

stedet for å spørre brukerne på nytt om 

forhold de allerede har opplyst om.»

«[…] automatisert saksbehandling. Det 

innebærer for eksempel at vedtak kan fattes 

og tjenester tilbys uten at innbyggeren må 

søke om å få tjenesten.»

Studenter som fullfører femårig 

lærerutdanning og deretter tar 

lærerjobb i Nordland, Troms 

eller Finnmark, kan få ettergitt 

55 000 kroner av studielånet.



• Difi og Brønnøysundregistrene 
gikk sammen i 2014 for å 
etablere 
informasjonsforvaltning som 
en satsning. 

• Felles datakatalog er utviklet 
av Brønnøysundregistrene, 
men «spesifisert» av alle 
involverte parter

• Difi har fasilitert prosessene og 
understøttet utviklingen av 
katalogen med ulike produkter 
i rammeverket

https://fellesdatakatalog.brreg.no/

https://fellesdatakatalog.brreg.no/


Informasjonsforvaltning i stort
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Felles datakatalog
Vi vet hvor vi finner datasett

Vi vet hvilken kvalitet opplysningene har

Vi vet hva opplysningene i datasettene betyr

Vi vet til hvilket formål opplysningene kan brukes

Kun én gang
Vi kjenner til bruken

Vi forenkler for å oppnå gjenbruk

Vi sanerer de som skal brukes

API-katalog
Vi vet hvordan vi få tilgang til data

Vi kan lett ta de i bruk

(De er tilgjengeliggjort i sanntid)

Den enkelte 

virksomhet har 

oversikt over sine 

data, og oversikten 

tilgjengeliggjort

Den enkelte 

virksomhet har 

tilgjengeliggjort data 

som kan deles med 

andre

Den enkelte 

virksomhet har 

hensiktsmessig 

organisering for 

systematisk 

tilnærming til 

informasjonsforvaltni

ng (ev. datadeling)

Nasjonale standarder 

understøtter maskinell 

utveksling er etablert og 

forvaltet

Veiledere og 

informasjonsmateriell til 

bruk i virksomhetene er 

etablert og forvaltet

Sikret kontinuerlig 

arbeid i virksomhetene 

for å bidra til innhold og 

nytteverdi

Etablerte indikatorer og 

rutiner for å måle status 

og dokumentere effekt

Etablert ekspertgruppe 

og faglig nettverk



Rammeverk – typer innhold

Prinsipper:

1. Behovsstyrt

2. Erfaringsbasert

3. Pakkeløsnings-

orientert

https://difi.no/

informasjonsforvaltning

Informasjon/

Data

Planlegge/

designe

Skape/ 

innhente

Strukturere/ 

lagre

Aksessere

Bruke

Vedlikeholde

Arkivere

Tilgjengelig-

gjøre



Avsluttende betraktninger

• Arbeidet med informasjonsforvaltning inneholder en 

rekke elementer som til sammen utgjør en offentlig 

informasjonsinfrastruktur (Government II).

• Infrastrukturen er delt mellom mange brukere

• Den utvikles kontinuerlig

• Den er åpen

• Den er basert på ulike miljøer og forskjellige delsystemer 
(teknisk og organisatorisk heterogenitet)

• Den er basert på standarder og standardiserte grensesnitt
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