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Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester 

Forslag til vedtak 

NUFA tar saken til orientering.  

Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å informere om status for prosjektet, og diskutere innspill til Plan for utvikling av 

felles grunnmur med særlig fokus på nyttevirkninger/effekter av felles grunnmur.  

Bakgrunn 

Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester foreligger nå i versjon 0.8. Dokumentet er sendt 

på en innspillsrunde, fristen for innspill er satt til 13. november. I forrige innspillsrunde fikk vi 

tilbakemelding på behovet for å komme opp med nyttevirkninger av felles grunnmur. Det er nå gjort en 

vurdering av nyttevirkningene, se dokumentets kapittel 5. Vurderingen er gjort med referanse til rapporter 

på tilsvarende områder fra offentlig sektor.12 Vi argumenterer for at felles grunnmur for digitale tjenester 

kan ha tilsvarende nyttevirkninger som felles IKT-arkitektur og felles konsept for informasjonsforvaltning i 

offentlig sektor, se kapitler om samfunnsøkonomisk analyse i de to rapportene. Deler av 

argumentasjonen samt styrken på nyttevirkningene er brukt i utarbeidelsen av tilsvarende vurderinger av 

nyttevirkninger av felles grunnmur.  

Den delen av Plan for utvikling som omhandler nyttevirkningene var ikke med i forrige utkast, kapittelet er 

derfor på en tidligere versjon enn resten av dokumentet. Vi ønsker derfor ekstra fokus på 

nyttevirkningene av felles grunnmur i diskusjonen med NUFA og vil legge opp til en arbeidsøkt der vi 

legger til rette for diskusjon rundt dette temaet.  

Innspillene fra NUFA vil inngå i videre arbeid med Plan for utvikling av felles grunnmur.  

                                                      
1 Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 2007. Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/felles_ikt_arkitektur_off_sektor.pdf  
 
2 Det Norske Veritas GL (DNV). 2015. Gevinstpotensialet i et felles konsept for informasjonsforvaltning i 
offentlig sektor. s.l. : Brønnøysundregistrene, 2015.https://www.brreg.no/wp-
content/uploads/Gevinstpotensialet-i-et-felles-konsept-for-informasjonsforvaltning.pdf 

Til 

Dato 

Saksnummer 

Type 

Møte 4/18 

07.11.2018 

39/18 

Orientering 

 

Fra 

Saksbehandler 

 

Vidar Mikkelsen 

Hege Bogen 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/ikt-politikk/felles_ikt_arkitektur_off_sektor.pdf
https://www.brreg.no/wp-content/uploads/Gevinstpotensialet-i-et-felles-konsept-for-informasjonsforvaltning.pdf
https://www.brreg.no/wp-content/uploads/Gevinstpotensialet-i-et-felles-konsept-for-informasjonsforvaltning.pdf


 

 Notat side 2 av 2 

 

 

 


