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Oppgavesettet er på 2 sider. 

 
Oppgave 1: IKT-prosjekter i politiet 
Politiets IKT-systemer har lenge blitt kritisert, men kom for alvor i offentlighetens søkelys da det ble kjent 
at de hindret ikrafttredelsen av den nye straffeloven som ble vedtatt av Stortinget i 2005. I tillegg rettet 22. 
juli-kommisjonen skarp kritikk mot politiets IKT-infrastruktur. I 2011 ble «Merverdiprogrammet» satt i 
gang. Dette var et stort løft med sikte på å fornye alle politiets IKT-systemer. Programmet hadde en 
kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. De første leveransene var ventet i 2017 og 2018, og programmet 
skulle være ferdigstilt innen 2021. Prosjektet startet med en planleggingsprosess hvor man fulgte KS-
ordningen. Dette er Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Her er 
det to kontrollpunkter: KS1 (Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte 
forprosjekt) og KS2 (Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell 
investeringsbeslutning i Stortinget).  

KS1-rapporten fra 2012 (Metier og Møreforskning, 2012) pekte blant annet på utfordringer knyttet til 
manglende modeller og systemer for styring av så store tiltak, og anbefalte ett års lenger forberedelsestid 
før en KS2-prosess ble satt i gang. En rekke tiltak for å bygge opp kompetanse ble iverksatt og senere 
evaluert (Holthe Consulting, 2013). Da KS2-rapporten (Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt, 
2015) ble lagt fram i april 2015 så man positive effekter av disse tiltakene. Rapporten pekte allikevel på 
flere forhold som ga stor risiko. I slutten av juni 2015 ble det vedtatt å ikke gå videre med 
Merverdiprogrammet. I stedet valgte man å gå for en løsning hvor ny funksjonalitet implementeres «oppå» 
de gamle systemene som finnes, og med mindre prosjekter som gir raskere resultater. I statsbudsjettet for 
2016 er det foreslått en bevilgning på 100 millioner kroner til «oppstart av IKT-modernisering i politiet».   

Nederst i oppgavesettet finnes referanser til informasjonskilder for å besvare oppgave 1. Det forventes at 
dere bruker disse. 

1a. Beskriv kort utfordringene skapt av eksisterende IT-løsninger i politiet. 

1b. Nevn noen viktige årsaker til kompleksitet i Merverdiprogrammet, og diskuter konsekvensene for hver 
av dem (bruk begreper fra kurslitteraturen). 

1c. Diskuter hvordan de ulike strategi-alternativene («Null», «Modernisering» og «Nybygg») som er 
beskrevet i KS1-rapporten skiller seg fra hverandre med hensyn til kompleksitet. 

 



Oppgave 2: Strategier for kontroll 
2a. Beskriv kort strategiene for kontroll diskutert i artikkelen «Control Devolution as Information 
Infrastructure Design Strategy: A case study of a content service platform for mobile phones in Norway» 
og hvordan disse påvirker kompleksitet. 

2b. Diskuter hvordan de forskjellige strategiene påvirker innovasjon (bruk begreper fra kurslitteraturen). 

-- 

Informasjonskilder til oppgave 1: 

Fra pressen: 

http://www.nrk.no/norge/rapport_-vesentlige-mangler-ved-politiets-milliardprogram-1.12326154 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Regjeringen-har-brukt-en-kvart-milliard-pa-prosjekt-som-skulle-
revolusjonere-norsk-politi---na-blir-det-stanset-8078864.html 

http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2014/02/17/beordret-til-bedre-it-systemer 

http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2015/05/26/noen-av-politiets-it-systemer-er-eldre-enn-justisminister-
anundsen-39 

KS1-rapporten: Metier og Møreforskning (2012): Kvalitetssikring fase 1 (KS1 konseptvalg) av Fremtidige 
IKT-systemer til støtte for straffesaks-behandlingen i politi- og påtalemyndigheten. Rapport til 
Justisdepartementet og Finansdepartementet: 

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1261975586/KS1%20Fremtidige%20IKT-
systemer%20til%20st%C3%B8tte%20for%20straffesaksbehandlingen%20i%20politi-
%20og%20p%C3%A5talemyndigheten%20ver%201.0%20Metier%20M%C3%B8reforskning%20150612.
pdf 

Rapport fra en ny (men mindre omfattende) KS1-prosess for å evaluere de igangsatte tiltakene før KS2-
prosessen ble satt i gang: Holthe Consulting (2013): Tilleggsoppdrag kvalitetssikring (KS 1) av 
merverdiprogrammet i politiet rapport 6. November 2013: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/dokumenter/rapporter/2013/merverdiprogrammet.pdf  

KS2-rapporten: Dovre Group og Transportøkonomisk institutt (2015): «Merverdiprogrammet – Prosjekt 1. 
Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)». 
Oppdragsgivere: Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/9e0c5f6f978b45f491fa3ece86a6bc33/sluttrapport_merverdiprogr
ammet_prosjekt-1.pdf  

Pressemelding fra Justis- og Beredskapsdepartementet ved avslutning: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-retning-for-ikt-moderniseringen-i-politiet/id2424580/ 

Brosjyre om Merverdiprogrammet fra Politidirektoratet:  

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2114.pdf 
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http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2015/05/26/noen-av-politiets-it-systemer-er-eldre-enn-justisminister-anundsen-39
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1261975586/KS1%20Fremtidige%20IKT-systemer%20til%20st%C3%B8tte%20for%20straffesaksbehandlingen%20i%20politi-%20og%20p%C3%A5talemyndigheten%20ver%201.0%20Metier%20M%C3%B8reforskning%20150612.pdf
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1261975586/KS1%20Fremtidige%20IKT-systemer%20til%20st%C3%B8tte%20for%20straffesaksbehandlingen%20i%20politi-%20og%20p%C3%A5talemyndigheten%20ver%201.0%20Metier%20M%C3%B8reforskning%20150612.pdf
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1261975586/KS1%20Fremtidige%20IKT-systemer%20til%20st%C3%B8tte%20for%20straffesaksbehandlingen%20i%20politi-%20og%20p%C3%A5talemyndigheten%20ver%201.0%20Metier%20M%C3%B8reforskning%20150612.pdf
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1261975586/KS1%20Fremtidige%20IKT-systemer%20til%20st%C3%B8tte%20for%20straffesaksbehandlingen%20i%20politi-%20og%20p%C3%A5talemyndigheten%20ver%201.0%20Metier%20M%C3%B8reforskning%20150612.pdf
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