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Hvem og hva er NorStella?
Privat, ikke-kommersiell stiftelse
Mål: Alle bedrifter og etater skal ha sømløs og sikker elektronisk
samhandling basert på åpne, internasjonale standarder
Virkemiddel:
Påvirkning internasjonalt på denne type standarder (EDIFACT,
ebXML, Core Components)
Deltagelse i fora som arbeider med andre standarder (ex. W3C
og Topic Maps)
Etablering av faggrupper for faglig selvdyrking og som
høringsorgan offentlig
Initiering og deltagelse i prosjekter
Deltagelse i Standardiseringsrådet
God kontakt med sentrale aktører som Brønnøysund-registrene
og DIFI

Medlemmer; ca. 200 bedrifter, både offentlig og private aktører
Ca 1000 bedrifter som driver med tolldeklarasjon

Hva bør offentlig forvaltning gjøre?
Noen problemstillinger ut i fra NorStellas
erfaring
Faren for å gå inn i en teknologisk mannjevning
(W3C, Topic Maps, CC) – SIM-rapporten
Fokus på ”teknologisk” løsning fremfor hvilke
problemer det skal løse – SERES
Manglende aksept av den rollen BRREG kan og
bør spille
Lovpålagt myndighet om forvaltning av Enhetsregisteret
Strid om eierskap til fellesdata (grunndata)
AltInn som ”frontrunner” internasjonalt som løsning
Brreg som betydelig kompetanse-enhet – langt sterkere enn
DIFI

Hva er utfordringene for offentlig sektor?
Regjeringen er intet kollegium
Hvert departement er selvstyrt budsjettmessig
Hver etat forholder seg til sitt departement
Det er Stortinget – og ikke Regjeringen – som vedtar lover som
har betydning for semantisk (felles begrepsinnhold)
samhandling

Lovgiver og jurister lite oppmerksom på semantikk
Jfr. samboerbegrepet,
Samme innhold har forskjellig begreper (avfallstømming/boss)

Sentrale IT-satsinger har ulike departementale eiere
Brønnøysund har NHD; DIFI (MinSide og eID) har FAD
Uklar rollefordeling Brreg og DIFI pt.

Politisk utfordring: Offentlig forvaltning MÅ effektiviseres
Effektivitetspotensialet ligger i elektronisk samhandilng

Utfordringene ligger mao. langt utover teknologiens
muligheter og begrensinger

Elektronisk samhandling er mer enn
samhandling mellom etater
AltInn
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Hva kan NorStella gjøre? (1)
NorStella har en sterk internasjonal posisjon
Men ikke i miljøer som er så relevant for semantisk
interoperabiltet i norsk offentlig forvaltning?

NorStella har en faggruppe som samler ulike teknologiske
fagmiljøer
W3C, TP og CC

NorStella er en pådriver for elektronisk samhandling
Som uavhengig og ikke-kommersiell organisasjon står en friere
til å være ”outspoken”

Vi samler både offentlige etater og privat næringsliv
Elektronisk samhandling i offentlig sektor har næringslivet og
innbyggerne som kunder (uten hermetegn)
Næringslivet og kunder bør være sentrale premiss-leverandører
i elektronisk samhandling for offentlig sektor

NorStella er et kompetansesenter
På teknologi
På å fasilitere samhandlingsprosesser
På kjennskap til styringsstrukturer i offentlig sektor

Hva kan NorStella gjøre? (2)
Deltager og pådriver i Standardiseringsrådet
Sett ut fra standarder og næringslivets behov

Initiere og delta i konkrete samhandlingsprosjekter
Eksempler: RTV og Brreg

Etablere felles samhandlingsarenaer
Sammen med Semicolon og andre miljøer (for eksempel
Ressursnettverk for eForvaltning)

Gjøre samfunnsøkonomiske utredninger
Verdien av fellesskapsløsninger

Deltagelse og påvirkning på internasjonal utvikling
Delvis UN/CEFACT, men primært i denne sammenheng
CEN/ISSS

