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Bakgrunn og historikk
Standardiseringsrådet startet i 2014 et forprosjekt på integrasjon. Sluttrapporten «Oppdeling i og
prioritering av bruksområder innen integrasjon» ble behandlet 16.11.16, og rådet konkluderte med
«Webservice-standarder» som det høyest prioriterte området. Dette var forutsett av Difi, som allerede i begynnelsen av 2016 startet arbeidet iht. vedtatt metodikk. Det ble bestilt en utredning på
området fra Edisys Consulting, og nedsatt en referansegruppe for integrasjonsstandarder. I desember
2016 ble det oversendt to utredninger (for hhv SOAP- og REST-baserte Webservices), som ble
behandlet i referansegruppemøte 09.01.17. Det ble besluttet å slå sammen utredningene, og at
kompetansesentrene Integrasjon mellom tjenester skulle vurdere om underlaget var tilstrekkelig
utredet, avklart og forankret - og i så fall ferdigstille høringsnotat med konkrete forslag til
standarder/anbefalinger i høringsrunden fram mot Standardiseringsrådets møte 22.03.17.

Status og plan for videre arbeid
Kompetansesentrenes vurdering er at det ikke foreligger et godt nok underlag for konkrete forslag og
anbefalinger i denne høringsrunden. Hovedpunkter:
 Integrasjon mellom tjenester er for bredt som bruksområde, og må brytes opp i en hensiktsmessig inndeling på riktig nivå med forslag til standarder innenfor disse (type: «datakatalog/
informasjonsforvaltning», «meldingsutveksling», «signering», «transportinfrastruktur», etc.).
 Bruksområdene bør knyttes opp i den nasjonale arkitekturen som er under etablering,
defineres og relateres til EIF/EIRA og andre sentrale tiltak som Skates ST 2.1/2.1 Felles
arkitekturrammeverk og referansearkitekturer, pilot på meldingsutveksling, mv.
 Det legges opp separate løp for hvert bruksområde, og det jobbes videre med høringsnotat
og –underlag for de viktigste områdene, for utsendelse i høringsrunden fram mot
Standardiseringsrådets møte i juni 2017.
De to kompetansesentrene Integrasjon mellom tjenester (begge i Difi) vil drive arbeidet, i samarbeid
med referansegruppen for integrasjonsstandarder som tidligere. Plan for arbeidet vil bli sendt ut til
referansegruppen så snart som mulig, samt som informasjonssak til Standardiseringsrådets møte
22.03.17.

