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Ytterligere detaljer om den Tekniske Komiteen er tilgjenglig her: 
OASIS Transformational Government Framework TC 

 
Sammendrag: 
Dette dokumentet er et utdrag av fullversjonsdokumentet og tiltenkt oversettelse til 
andre språk enn engelsk. Fullversjonen av dokumentet kan nedlastes på 
referansen angitt over. 

Fullversjonsdokumentet(Primer) er ment å være en introduksjon til en detaljert 
oversikt av Rammeverket for Forvaltnings-Transformering “Transformational 
Government Framework” (TGF) – en praktisk “hvorledes”-standard som viser 
utformingen og gjennomføringen av et effektivt og teknologidrevet program for 
endring av både det nasjonale, regionale og lokale forvaltningsnivå. 

Den viser også hvorfor Rammeverket er laget samt dets Formål, Omfang og 
Bruksområde. 

Rammeverket er en styrt prosess av IKT-drevne endringer i offentlig sektor. Her 
settes borgerbehovene og deres tjenester i hjertet av prosessen som vil oppnå en 
betydelig og transformativ påvirkning av effektiviteten i den offentlige forvaltningen.   

Fullversjonsdokumentet er delt it tre hoveddeler, men dette utdraget er bare en 
oppsummering av Del I: 

 Del I, inkluderer en Introduksjon og Oversikt, viser årsaken til hvorfor 
TGF har blitt laget, dens hensikt samt de viktige brukerne som 
rammeverket er tiltenkt. 

 Del II beskriver selve rammeverket Transformational Government 
Framework, det inkluderer overensstemmelse-kriteriene som 

rammeverkets brukere må vurdere om de har etterfulgt. 

 Del III sørger for et sett av Veilednings-merknader med ytterligere 
informasjon til brukere av TGF i hvorledes de kan gjennomføre 
rammeverket i praksis. 
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Introduksjon av Rammeverket 
Denne Introduksjonen dekker: 

 Kontekst og historisk bakgrunn for Forvaltnings-Transformeringen; 

 Definisjonen av Forvaltnings-Transformeringen i denne kontekst; 

 Formålet med Rammeverket for Forvaltnings-Transformering (TGF); 

 Publikum, tiltenkte primære og sekundære brukere av Rammeverket; 

 Oversikt med beskrivelse av en Overbygning med de viktigste komponenter i TGF med en 

kontekst på hvorfor hver enkelt er viktig. 

Kontekst 

Regjeringer over hele kloden møter nå et enormt press både på et nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 

om å gjøre mer med mindre ressurser. Enten deres ønske er:  

 å øke standarden på utdannelsen for å møte kravene til den globale kunnskapsøkonomien;    

 å hjelpe økonomiene med å tilpasse seg finanskrisens omveltninger;  

 å løfte verden ut av fattigdom hvor mer enn en milliard mennesker fortsatt lever på mindre 

enn en dollar om dagen;  

 å muliggjøre overgang til et bærekraftig, inkluderende og lav-karbon samfunn;  

 å redusere skattenivået;  

 eller å kutte ned på offentlig forvaltning;  

Enhver regjering står nå over for utfordringen med å nå sine politiske mål i et klima med økende 

offentlige utgifter og restriksjoner. 

For å kunne respondere effektivt på disse utfordringer kreves det at regjeringer trenger å gjøre 

forvandlende/transformerende endringer fremfor inkrementelle. 

Gjennom det meste av de to siste dekader forventet man at teknologien skulle være nøkkelen til å 

sørge for disse forvandlinger eller transformeringer. Nå som praktisk talt alle regjeringer betraktes 

som elektroniske forvaltninger( "e-Government"/e-Gov) – med websider, e-tjenester og e-Gov 

strategier som sprer seg enormt rundt om på kloden selv i de minst økonomisk utviklede land – er 

det nå åpenbart at Informasjons- og Kommunikasjons-Teknologi (IKT) ikke lenger representerer noen 

vidunder kur alene. Mange lands erfaringer med e-Gov viser heller at økende IKT-kostnader blir 

bortkastede ressurser som ikke når den kritiske masse som forventet med brukere av elektroniske 

tjenester. Dessuten har investeringene en begrenset innvirkning på målsetningen til de offentlige 

kjernevirksomhetene. 

Et økende antall regjeringer og institusjoner begynner nå å ta opp et mye bedre og et mer kompleks 

sett av kulturelle og organisatoriske endringer som trengs for at IKT skal kunne representere 

betydelige fordeler for offentlig sektor. Land som Storbritannia, Canada og Australia har alle nylig 

publisert strategier som skifter bestemt bort fra dagens e-Gov mot en mye mer radikal satsing på å 

transformere hele forholdet mellom offentlig sektor og brukerne av de offentlige tjenester.  
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I same ånd har EU-kommisjonen oppdatert og publisert sin ‘European Interoperability Framework’ 

(EIF)1 og flere amerikanske byråer ønsker å oppdatere og konsolidere  ‘Federal Enterprise 

Architecture’ (FEA)2 til en ny ‘Unified Government Enterprise Architecture Framework’ (UGEAF). 

 

Vi kaller denne prosessen: Transformational Government ( Forvaltnings-transformering)

                                                             
1 European Interoperability Framework (EIF) for European public services, see 
http://ec.europa.eu/isa/strategy/doc/annex_ii_eif_en.pdf 
2
 Federal Enterprise Architecture, see http://www.whitehouse.gov/omb/e-gov/fea/ 
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Definisjon av Forvaltnings-Transformeringen 

Definisjonen av Forvaltnings-Transformeringen som benyttet i Rammeverket er 

Forvaltnings-Transformeringen (Transformational Government) 

En styrt prosess av IKT-aktivert endring i offentlig sektor som setter behovet til 
innbyggere og bedrifter i hjertet av denne prosessen slik at man oppnår betydelige 
og transformative konsekvenser for effektiviteten i forvaltningen. 

Med denne definisjonen unngår man bevisst å beskrive en form for perfekt ”slutt-tilstand” for det 

offentlige.  Det er heller ikke intensjonen med Rammeverket for Forvaltnings-Transformeringen 

(TGF). Alle forvaltninger driver forskjellig ut fra det historiske, kulturelle, politiske, økonomiske eller 

den sosiale og demografiske sammenheng som representerer arven og hvorledes man startet på sine 

forretningsprosesser og teknologi-implementeringer. TGF er derfor ikke et rammeverk med ”en 

størrelse som passer alle”-resept for hvorledes en Forvaltning skal se ut I framtiden. 

Det er heller fokus på transformerings-prosessen : Hvordan en Forvaltning kan finne nye måter å 

jobbe på som gjør det raskere og mer effektivt å tilpasse seg endrede innbyggerbehov og situasjoner 

med nye politiske prioriteringer. Med ord fra en av de første Forvaltninger som forpliktet seg til 

tilnærmingen av en Forvaltnings-Transformering: ”…. visjonen er ikke bare  å transformere 

Forvaltningen gjennom teknologi. Det er også om å gjøre Forvaltningen transformerbar ved bruk av 

teknologi”3, 

For å få en full forståelse av denne definisjonen til Forvaltnings-Transformering kan man også få hjelp 

gjennom å fokusere på de fire hovedmåter som Forvaltnings-Transformeringen skiller seg fra de 

tradisjonelle e-Gov programmer på: 

 Man tar en Helhetsoversikt-av-Forvaltningen med relasjonen mellom offentlig sektor og 

innbyggerne eller virksomhetsbrukere 

 Man inkluderer initiativer for å aktivere og muliggjøre de offentlige Frontlinje-tjenester 

elektronisk: Det vil si å ha personell som er involvert med direkte personlig levering av tjenester 

som f. eks med  Utdanning og Helsevesen  fremfor å bare å se på transformeringen av tjenestene 

når disse kan bli elektronisk aktivert på en ende-til-ende basis 

 Man tar en Helhetsoversikt-av-Forvaltningen på en mest mulig effektiv måte  for å styre den 

offentlige kostnadsrammen. 

 Man fokuserer mindre på Tjenestemottakerne som passive mottakere av tjenester og mer på 

innbyggerne og virksomhetene som aktive eiere og deltakere når man former de offentlige 

tjenestene. 

Hver av disse definisjonsaspekter av Forvaltnings-Transformering er utredet I mer detalj under. 

Transformering av tjenester rundt innbyggere og virksomhets-brukere 

De fleste Forvaltninger er strukturert rundt et sett av vertikalt integrerte siloer eller ovnsrør - etater, 

avdelinger, departementer. For det meste er det disse siloer som Forvaltningen i velutviklede land nå 

har brukt milliarder av dollar på gjennom elektroniske løsninger siden 1990-tallet. Imidlertid er 

denne strategi for IKT-investeringer fundamentalt ikke kundefokusert fordi behovene til innbyggere, 

virksomheter og andre medfører også horisontal kontakt som bryter med dagens vertikale 

                                                             
3 See the UK Government’s white paper “Transformational Government – enabled by technology”, Cabinet Office, 2005 
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organisatoriske strukturer og hierarkier i Forvaltningen. Dette har uunngåelig resultert i svært lien 

grad av å kunne koordinere flere ønskelige e-Tjenester på tvers av silo-systemene for å tilpasse 

brukernes behov.  Myndighetene i de industrielt utviklede land har nå måttet gripe tak i ”arven” med 

tusenvis av fragmenterte og silo-fokuserte web-sider: det er mer enn 270.000 av dem i offentlig 

sektor bare i USA, mer enn 9.000 i Tyskland og mer enn 3.000 i Storbritannia. Et økende antall 

offentlige Forvaltninger søker nå etter å gjøre et fundamentalt skifte mot en helhetlig og kunde-

sentrert tilnærming som er drevet gjennom et helhetlig Forvaltningsnivå.  

Dette skifte omfatter i disse banebrytende land en utvikling mot en kundesentrisk 

tjenestehåndtering med et felles tilgangspunkt (“one-stop service”) som leverer over et mangfold av 

kanaler. 

“One-stop service” slik det brukes i TGF betyr ikke at alle offentlige tjenester må samles på ett fysisk 

sted eller gjennom en felles nettside. En typisk ”One-stop service” bringer sammen mesteparten av 

alt det innhold og de tjenester som folk flest benytter seg av. Den overlater til spesialist-tjenestene å 

involvere seg med sine kunder, enten gjennom spesifikke Tjeneste-kanaler eller gjennom “One-stop 

service”-steder som fokuserer på spesifikke sammenslåtte tjenester eller sektorer av kundebehov. 

e-Aktivering av Frontlinjen 

Tradisjonelt har e-Gov hatt fokus på e-Aktivering av transaksjons- og overførings-tjenester, men kun 

sørget for presentasjon av online innhold. Det store flertall av ansatte i offentlig sektor sammen med 

utgiftene er imidlertid ikke involvert i disse tjenestene, men derimot i frontlinje-levering av 

tjenestene som representerer: Lærere, Helsepersonell, Politi, Embetsmenn i våre Domstoler, 

Beredskaps-team, etc. Disse banebrytende Forvaltninger begynner nå å forstå hvorledes man må 

jobbe med slikt Front-linje personell og hvorledes slikt personell kan omformes til å benytte og 

administrere sanntids-kunnskap gjennom mobile arbeidsflyt-applikasjoner. 

 

Mer makt til Fellesskapets Interessenter 

Folks opplevelse av ny teknologi er formet av det beste som privat sektor har å tilby på det globale 

marked. Dette i økende grad gjennom evnen til å samarbeide og lage innhold og tjenester som 

enkeltpersoner eller gjennom tilknyttede nettverk.  Folk vil kreve stadig mer interaktivitet og 

eierskap I forhold til de offentlige tjenester. TGF-programmene omfavner denne utviklingen. Hvor 

tradisjonelle e-Gov programmer fokuserer på brukeren som ”kunden” vil TGF forbedre relasjonen 

mellom det Offentlige, Innbyggerne og Næringslivet på en rikere og mer gjengjeldende måte hvor 

kunden får mer makt gjennom et reelt eierskap til fellesskapet. 

 

Effektivitet gjennom en Kryss-Forvaltning 

Den silo-baserte tilnærmingen til IKT-investeringer som er og har vært typisk for de fleste 

Forvaltninger har ikke bare resultert i “anti-kunde-sentriske” tjenester (som beskrevet over), men 

også til mye dobbeltarbeid og ineffektivitet. Forvaltninger har stadig "gjenoppfunnet hjulet” i IKT-

terminologi igjen og igjen i hver av de enkelte etatene og kommunene: 

 Vedlikehold av egne databaser selv om det gjelder universelle datasett som kundeidentitet, 

adresser osv; 
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 Utvikle skreddersydde applikasjoner og funksjoner for sine e-Tjenester kun for seg. Disse kunne 

vært felles for alle eller mange instanser (slik som inn- og ut-betalinger, valgbarhet, varsling og 

godkjenning), samt for vanlige forretningsprosesser som HR og økonomistyring; 

 Gjør ting på en måte som ikke bare dupliserer utgiftene, men som også hindrer samhandling 

med andre instanser og etater. Dette gjør det ekstremt vanskelig og kostbart å jobbe mot 

fremtidens samhandlingskrav.  

Hovedfokus for TGF er derfor å bevege seg i retning av en Tjenesteorientert og Byggesteinorientert 

tilnærming til IKT og med en “back-office” orientert tjenestearkitektur på tvers av alle deler i 

Forvaltningen. Slik kan man høste effektiviseringsgevinster samtidig som man muliggjør bedre og 

mer kundefokusert tjenesteleveranse. Akkurat som “Nettskyen” ‘s gevinster gir drahjelp og 

representerer et viktig driver i denne tjenestedrevede retning. Denne tilnærming åpner opp enda 

større spillerom for å oppnå enorme effektivitetsgevinster samtidig som det forbedrer den 

organisatoriske smidigheten til endringer.  

Formålet med rammeverket TGF 

Å levere denne grad av endringer er ikke ”rett fram” for Forvaltningen. Faktisk står Forvaltningen 

foran unike utfordringer i det å levere en slik Transformatorisk endring, da særlig: 

 Den ikke parallelle bredden og dybden i tjenestetilbudet; 

 Det faktum at det sørger for en universell tjeneste som engasjerer hele befolkningen fremfor å 

plukke ut å velge sine kunder; 

 Dagens Strukturer, Styresett, Finansiering & Kultur som alle er organisert rundt spesifikke 

forretnings-funksjoner og ikke rundt det å møte kundebehov på en Helhetlig måte. 

Tiden er nå mer enn moden til å definere og stake ut et klart standardisert rammeverk som gjør at 

Forvaltningen kan overvinne disse utfordringer ved å kunne gjennomføre de nødvendige og unike 

IKT-drevne transformasjoner og endringer som trengs i offentlig sektor. Med denne bakgrunn er 

formålet med TGF-rammeverket følgende 

Formålet med rammeverket TGF (Transformational Government Framework) 

I en stadig vanskeligere situasjon hvor Myndighetene blir stilt ovenfor forventningen 
om å levere stadig bedre og flere tjenester med mindre ressurser samtidig som de 
må opprettholde et høyt nivå på tilsyn og styring, vil TGF gi et rammeverk for å 
designe og levere et effektivt program med teknologibasert endring på alle nivåer i 
Forvaltningen. 

TGF sin målgruppe 

TGF sitt rammeverk er ment primært å møte følgende behov til: 

 Politiske og administrative ledere som er ansvarlige for utformingen av reformer i Offentlig 

sektor og e-Gov strategier og retningslinjer på både Nasjonale, Regionale og Lokale nivåer; 

 Ledende ansatte i næringslivet som assisterer det offentlige i transformeringen av de offentlige 

tjenestene og samtidig sikrer at de teknologiene og tjenestene som privat sektor leverer har 

optimal påvirkning og imøtekommer de målsetningene offentlig sektor har; 

 Leverandører av Tjeneste- og Teknologi-løsninger til offentlig sektor. 
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Den sekundære målgruppen til rammeverket TGF inkluderer: 

 Ledere av internasjonale organisasjoner som arbeider for å forbedre leveransene til offentlig 

sektor, enten på et globalt nivå (e.g. World Bank, FN) eller på et regionalt nivå ( F. eks 

Europakommisjonen, ASEAN4, IADB5) 

 Profesjonelle instanser som støtter industrielle sektorer med utvikling og vedlikehold gjennom 

en felles praksis, protokoller, prosesser og standarder for å lette produksjon og drift av tjenester 

og systemer innenfor sektoren hvor sektoren må samhandle med offentlige prosesser og 

systemer.  

 Akademisk og andre forskere som arbeider innenfor feltet reformer innen offentlig sektor. 

 Sivile samfunnsinstitusjoner som driver debatt omkring hvordan teknologi kan bedre og 

muliggjøre tjenestetransformasjonen. 

                                                             
4
 The Association of Southeast Asian Nations 

5
 The Inter-American Development Bank 
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Oversikt over rammeverket TGF 
Det er fire hovedkomponenter i Rammeverket: 

 Føringer 

 Leveringsrammer 

 Kritiske Suksessfaktorer 

 Rammeverkets Gevinstrealisering 

Komponent 1: Transformeringens Føringer 

Som omtalt tidligere vil en reform i offentlig sektor etter tilnærmingsprinsippet “en-størrelse-passer-

alle” ikke fungere. Likevel er det foreslått noen Universelle Føringer etter 10-15 års erfaringer rundt 

om i verden med e-Aktivert Forvaltning. Disse er basert på erfaringer fra mange av OASIS sine 

medlemsorganisasjoner som arbeider med alle former for Offentlig Forvaltning over hele verden og 

som representerer hjertet i hele Rammeverket. 

I TGF bruker vi begrepet “Føringer” for å kunne tilby en varig sammenfatning av verdier som kan 

benyttes på en konsistent måte til å styre forretningsmessige beslutningsprosesser over et større 

tidsperspektiv. 

Føringene som benyttes i TGF er beskrevet i Del II av Fullversjonsdokumentet (Primer). 

Komponent 2: Tjenesteleverings-prosesser 

Innenfor offentlig Forvaltning omfatter Rammeverket TGF fire store Leverings-prosesser som alle  

representerer en refokusering på en kunde-sentrert måte for å kunne levere de genuine påvirkninger 

av transformeringen innen: 

 Forretningsledelse, 

 Kundeadministrasjon, 

 Kanal-administrasjon, og 

 Teknologi-administrasjon som er basert på prinsippene omkring Tjenesteorientert arkitektur. 

Del II av Fullversjonsdokumentet beskriver rammene for hvert av disse områdene, og Del III gir en 

ytterligere veiledning i hvorledes disse skal implementeres.  

Komponent 3: Kritiske Suksessfaktorer 

Programmer og prosjekter som ønsker å fremme levering av en Forvaltnings-transformering står 

overfor betydelige risikoer ved å kunne få til en vellykket leveranse. Vanligvis er ikke disse risikoene 

knyttet til teknologien selv, som stort sett er moden og vell utprøvd, men heller til de 

forretningsmessige og kulturelle endringene som trengs. Slike endringer trengs innenfor 

Forvaltningen for å kunne håndtere transformeringen av forretningsledelse, kundeadministrasjon og 

kanal-administrasjon som beskrevet i Komponent 2 i rammeverket TGF. 

Imidlertid har vi nå en økende mengde forskning som prøver å forstå hvorfor noen IKT-aktiverte 

transformasjonsprogrammer lykkes mens andre misslykkes. TGF omfatter derfor ni kritiske 

suksessfaktorer som reflekterer og forholder seg til disse forskningsresultater som er validert av 

OASIS sine medlemmer fra hele verden.  Disse kritiske suksessfaktorer må det tas hensyn til når 

offentlige Forvaltninger ønsker å utvikle og levere offentlige Transformerings-programmer. 
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Komponent 4: Rammeverkets Gevinstrealisering 

Rammeverkets gevinstrealisering er nødvendig for å sikre i praksis at Forvaltningens 

Transformeringsprogram sluttleverer alle de tiltenkte fordeler og virkninger. Logisk sett er design og 

leveranse av Gevinstrealiseringens Strategi en del av Forretningsledelsens oppgave og har derfor 

hovedansvaret for lederskapet i Forvaltningens Transformeringsprogram og Samarbeidsmodellen 

mellom de forskjellige interessenter som er beskrevet i TGF-rammeverkets Forretningsledelse. Det er 

imidlertid av vital betydning at dette er markert som en tydelig komponent av det samlede 

Rammeverk.  

Offentlige IKT-prosjekter (men faktisk også privat sektor) leverer ikke automatisk fordeler. Det 

offentlige har historisk sett falt i to fallgruver som har hindret full utelling av ønsket 

gevinstrealisering: 

 Feilet med å være pro-aktiv med håndtering og oppfølging av de medførende fordeler  et 

individuelt IKT-prosjekt har når det er blitt sluttført. Ofte blir et IKT-prosjekt sett på som 

”ferdig” når den tekniske gjennomføringen initielt er satt i drift og er operativ. For fullt ut å 

kunne høste av prosjektets fordeler (besparelses-effektivitet, forbedret kundeservice etc.) vil 

pågående oppfølgingsledelse være essensielt, ofte ved å involvere betydelige organisatoriske og 

kulturelle endringer. En studie for EU-kommisjonen6 har beregnet som en tommelfingerregel at 

de organisatoriske endringsprosesser står for 55 % av alle kostnadene i Europa, mens IKT bare 

utgjør 45 %.  Ofte er imidlertid ikke disse kostnadene til organisatoriske endringsprosesser 

kalkulert inn i leveransen fullt ut, noe som resulterer i at man feiler i å maksimalt kunne utnytte 

de potensielle fordelene slike IKT-investeringer burde tilsi. 

 Svikt i alle Forvaltningsnivåer når man gjennomfører restrukturering av det offentlige 

arbeidsmarkedet for å dra nytte av ny effektivitet.  Effektiv levering av e-Gov tjenester – både 

eksternt i tjenesteleveransen til innbyggere og næringsliv og ved  en intern driftsmodernisering  

av Forvaltningen – åpner opp potensialet til betydelige kostnadsbesparelser i offentlig sektor. 

Ettersom kostnadene ved levering av de offentlige tjenestene faller trenger også Forvaltningen å 

planlegge å gjennomføre en omstilling av offentlig sektor for å realisere 

effektiviseringsgevinstene i de tradisjonelle papirbaserte Kanaler. Disse effektivitetsbesparelser 

kan da enten bli returnert til skattebetalerne i form av lavere skatt, eller utnyttes til prioriterte 

offentlige Førsteledds-tjenester som Helse og Utdanning. En studie fra OECD i 20067 viser at når 

Forvaltningen sees under ett og hvorledes de forskjellige land ser på tilnærming til 

effektivitetsbesparelse, er det kun noen få land som har fokus på dette, da spesielt Canada, 

Storbritannia og Finland. Dog øker stadig det finansielle presset som tvinger de forskjellige 

regjeringer til å sette fokus på akkurat dette problemet.  

 

 

Rammeverket TGF prøver ikke å spesifisere i detalj hvilke fordeler og innvirkninger et TGF-program 

bør søke å oppnå – det er opp til hver individuelle regjering. Imidlertid setter TGF retningslinjer for 

“Beste Praksis”-tilnærming for gevinstrealisering. 

                                                             
6 Kilde: e-Government Economics Project 
7 IT Outlook 2006, OECD 
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Kjerne-Terminologi og Referanse-Modell 
Rammeverket for Forretningsledelse i TGF omfatter formell terminologi og en referansemodell for å 

sikre at alle interessenter har en klar, konsis og felles forståelse av de sentrale begrepene som er 

involvert i en Forvaltnings-transformering: 

 hvorledes disse begrepene forholder seg til hverandre 

 hvorledes de formelt kan modelleres 

 hvorledes slike modeller kan utnyttes og integreres i nye og eksisterende 

informasjonsarkitekturer. 

 

For en likeformet etat muliggjør dette bruk av en felles terminologi uten tvetydighet og sikrer at 

disse begrepene brukes konsekvent gjennom alt utført arbeid. 

Noen sentrale begreper er allerede innført nedenfor. En ytterligere veiledning om hvordan 

terminologien er sammensatt og hvordan en referansemodell kan benyttes er gitt i Del III (a) av 

Fullversjonsdokumentet (Primer). 

Kjerne-Terminologi 

 
Tilgjenglighet 

En fremgangsmåte-resept som tar sikte på å sikre at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og eldre kan bruke offentlige tjenester på samme betjeningsnivå som 
alle andre individer. 

 

Kanal 

En bestemt måte og/eller vei en tjenesteleveranse har til en kunde. 

 

Kunde 

Enhver fysisk eller juridisk person(en borger eller et foretak) som benytter seg av en 
offentlig tjeneste. Standard SOA-terminologi refererer til “forbruker”, men “kunden” 
er å foretrekke for å markere en mer aktiv rolle enn det som er antydet av det mer 
passive begrepet forbruker. 
(SOA = Service Oriented Architecture/Tjenesteorientert arkitektur) 

 

Franchise-kunde 

En samarbeidsorganisering opprettet av Forvaltningen i den hensikt og:  

 forstå behovene til en bestemt kundegruppe for offentlige tjenester        
(f. eks Foreldre, Bilister, Funksjonshemmede personer, Tomt og Eiendom)  

 være forkjemper av behovene til denne kundegruppe innenfor 
Forvaltningen  

 samle innhold og transaksjoner for denne kundegruppe gjennom hele 
Forvaltningen og evt. utenforliggende relasjoner 

 levere det innhold og tjenester som er en del av en utvidet Markedsplass 
for Franchising. 
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Delegat 

En person eller agent som opptrer med autoritet på vegne av en annen person. 

Leverings-kjørekart 

En detaljert og flerårig plan for levering av en samlet visjon om Tjeneste-
transformering gjennom hele Forvaltningen. 

Økosystem 

Et sett av IKT-systemer og interessenter sammen med miljøet og konteksten som de 
alle opererer i. 

Markedsplass for Franchising 

Markedsplassen innenfor den virtuelle forretnings-infrastrukturen hvor Franchise-
kundene samarbeider med hverandre og andre interessenter for å kunne levere 
bruker-sentrisk, pålitelig og gjenbrukbart innhold og transaksjoner til Innbyggere og 
Næringsliv. Markedsplassen for Franchising er forretningsmodellen som anbefales 
av TGF for best å kunne levere TGF sine veiledningsprinsipper omkring det og 
”Bygge Tjenester rundt kundens behov og ikke omkring Forvaltningens 
organisatoriske struktur”. 

Mål 

Et bredt uttalt, umålbart men ønsket utfall. Må ikke forveksles med en Hensikt 
(Objective) 

Inkludering 

En Fremgangsmåte-resept som tar sikte på å la alle få full nytte av de muligheter 
som ny teknologi tilbyr for å overvinne sosiale og økonomiske ulemper og 
utestengning. 

Interoperabilitet 

Evnen til at ulike og forskjellige organisasjoner kan gjensidig samhandle om 
fordelaktige og felles avtalte mål. Dette involverer deling av informasjon og 
kunnskap mellom organisasjonene gjennom felles forretningsprosesser. Dette 
innebefatter standardisert informasjonsutveksling mellom de respektive IKT-
systemene. 

Lederskap 

Nøkkelpersoner og styringsstrukturer som trengs til å utvikle og implementere et 
program for Forvaltnings-transformasjon. 

Behov 

Et generelt utsagn uttrykt av en interessent på noe som vedkommende trenger. Må 
ikke forveksles med Krav (Requirement) 

Hensikt (Objective) 

Et spesifikt, målbart og oppnåelig utfall som en deltaker søker å oppnå.  

One-stop Service 

En tjeneste som er utviklet rundt behovene til Innbyggere og Foretak. En slik tjeneste 
bringer innhold og transaksjoner fra et stort antall og ulike offentlige Etater samt 
fra ulike nivåer i Forvaltningen slik at de kan integreres som et ”one stop” sted for 
Tjenestelevering i henhold til felles tjeneste-standarder og med en felles 
markedsføring og kommunikasjon.  
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Politisk Produkt 

Et dokument som har blitt formelt vedtatt på et Forvaltnings-bredt grunnlag og 
rettet mot det å hjelpe til med å oppnå et eller annet mål innenfor en Forvaltnings-
transformasjon. 

Krav (Requirement) 

En formell uttalelse av et ønsket resultat, som hvis oppnådd, vil tilfredsstille et 
Behov. 

Sikkerhet 

Et sett av mekanismer for å sikre og styrke tilliten til et system. 

Tjeneste-Orientering, Tjeneste-Orientert 

Et paradigme for organisering og utnyttelse av distribuerte kvaliteter som kan 
benyttes og utvikles under kontroll av ulike eierskaps-domener. 

Interessent 

Enhver Fordringshaver innenfor eller utenfor en organisasjon som har en 
egeninteresse i et eventuelt problem og/eller dennes løsning. 

Interessentens Styringsmodell 

Modell og prosess hvor sentrale interessenter er identifisert, engasjert og kjøpt inn i 
Transformerings-programmet. 

System 

En samling komponenter organisert for å oppnå en bestemt funksjon eller et sett 
med funksjoner. 

Forvaltnings-transformasjon 

En administrert og kunde-sentrert prosess av IKT-aktiverte endringer i Offentlig 
sektor 


