Forslag til nytt initiativ i handlingsplanen under innsatsområdet «Felles økosystem for nasjonal
digital samhandling og tjenesteutvikling»

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal i samråd med Skate videreutvikle og
styrke de nasjonale rammebetingelsene og ressursene i Felles økosystem
Initiativ: Videreutvikle og styrke de nasjonale rammebetingelsene og ressursene i Felles økosystem
Ansvarlig departement: KMD
Utførende direktorat/virksomhet: Digitaliseringsdirektoratet og Skate
Gjennomføres: 2021–2025
Status fremdrift: Pågår
Formål med initiativet:
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), i samråd med Skate, skal videreutvikle og styrke de nasjonale
rammebetingelsene og ressursene i Felles økosystem. Rammebetingelsene skal stimulere til et levende
økosystem. Ressursene skal sees i sammenheng, være koordinert og understøtte mål og behov i
økosystemet.
Økosystemet er ikke statisk. Videreutvikling av det kan heller ikke styres som en helhet som skal gå i
en planmessig retning. Det videreutvikles gjennom bruk og nye bruksområder, gjennom interaksjon
mellom aktørene.
Skal økosystemet kunne fungere best mulig og løse nye behov må rammebetingelsene være gode. De
nasjonale ressursene i økosystemet må være enkle og kostnadseffektive å ta i bruk, samordnet og
fleksible. Ressursene består av:
• felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
• fellesløsninger
• felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og
rammeverk
• standardiserte innganger for de ulike brukerne
• standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
• harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
Ansvar og koordinering:
Det tydelige ansvaret til Digdir og Skate endrer ikke linjeprinsippet i staten eller kommunenes selvstyre.
Det er derfor viktig med en felles og koordinert innsats for å understøtte utviklingen av økosystemet.
KMD er ansvarlig for nødvendig koordinering, beslutninger og oppfølging på departements- og
regjeringsnivå av råd og anbefalinger fra Digdir og Skate. KS er ansvarlig for koordinering i kommunal
sektor.
Målsetting og leveranser:
• Avklare Skates rolle inn mot både Digdir og andre forvaltere av rammebetingelser, nasjonale
fellesløsninger og øvrige nasjonale ressurser i økosystemet
• Avklare ansvarsfordeling mellom Skate og Skates arbeidsutvalg (AU)
• Avklare hvilke eventuelle arbeids-/faggrupper AU vil anbefale eller etablere
• Utarbeide og videreutvikle overordnede målbilder for de samlede ressursene i økosystemet,
og oppdatere dette jevnlig ut fra regjeringens føringer og behovene i økosystemet
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Prioritere og gi tydelige råd og anbefalinger om behov for og etablering av nye nasjonale
ressurser i økosystemet
Følge jevnlig opp at de nasjonale ressursene i økosystemet videreutvikles i samsvar med
regjeringens føringer, råd og anbefalinger fra Digdir og Skate og behovene i økosystemet

Viktige understøttende aktiviteter:
• Forvalterne av de nasjonale ressursene i felles økosystem styrer og videreutvikler de nasjonale
ressursene i samsvar med regjeringens føringer, Digdirs og Skates råd og anbefalinger og
behovene i økosystemet
Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:
• Brønnøysundregistrene, Kartverket og Skatteetaten som forvaltere av nasjonale
felleskomponenter
• Andre forvaltere av det Digdir og Skate definerer som nasjonale ressurser i økosystemet
• KS som koordinator på digitaliseringsområdet i kommunal sektor og som forvalter av
kommunale fellesløsninger og andre fellesressurser i det kommunale økosystemet
• Forvaltere av sektorressurser i sektorenes økosystem
• Tjenesteeiere i offentlige virksomheter som er aktører i felles økosystem og som skal realisere
mål og forventninger i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor om sammenhengende
tjenester med brukeren i sentrum og en effektiv offentlig sektor
• Private virksomheter som har en viktig rolle i felles økosystem
Utfyllende merknad:
Alle forvalterne av nasjonale felleskomponenter er medlemmer i Skate. Det samme er KS som
koordinerer kommunal sektor på digitaliseringsområdet. I tillegg består Skate av representanter fra
tjenesteeiere i både stat og kommune. Sammen skal de sørge for en videreutvikling av
rammebetingelser og de nasjonale ressursene i samsvar med behovene i økosystemet og nasjonale
mål om sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum og en effektiv offentlig sektor.
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