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”Mange offentlige virksomheter sitter
på informasjon av verdi for andre
offentlige virksomheter. En bedre
utnyttelse av denne informasjonen
kunne bidratt til sikrere, raskere og
mer effektive tjenester til
privatpersoner og næringsliv.”
Jørgen Kosmo,
riksrevisor
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”Når opplysninger skal hentes
inn, er det helt nødvendig at
det er en klar oppfatning hva
det egentlig spørres om. For
eksempel finnes det over 20
inntektsbegreper.”
Erik Fossum,
direktør Brønnøysundregistrene

faksimile fra SA, 20.01.2010
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”Det er ikke mulig å få til en
samhandlingsreform uten en
god elektronisk infrastruktur.
Den tid er forbi.”
Anne-Grete Strøm-Erichsen,
Helseminister

faksimile fra CW, 11.12.2009
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SENTRALE BEGREPER I E-FORVALTNING

• e-Forvaltning, digital forvaltning og elektronisk forvaltning er
betegnelser som benyttes synonymt om bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi i offentlige forvaltning (Pardo & Tayi, 2007)
• [..] Interoperabilitet kan defineres som en bedrifts “organisatoriske og
operasjonelle evne til å samarbeide med sine partnere og til effektivt å
etablere, gjennomføre og utvikle IT-støttede forretningsrelasjoner som
skaper verdi” (Legner & Lebreton, 2007)
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• I hvilken grad er offentlig sektor moden for
samhandling?
• Hva er nytteverdien av samhandling?
• Hvilken effekt har kunnskapsdeling?
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SEMICOLON-PROSJEKTET
– SEMANTISK OG ORGANISATORISK INTEROPERABILITET I KOMMUNISERENDE OG
SAMHANDLENDE ORGANISASJONER

Modenhetsmodell
for e-forvaltning

Målekriterier for
organisatorisk
samhandling

2008
Litteraturstudie
Modenhetsmodell
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Modenhet i
e-forvaltning:
empirisk testing

2009
Case-studier
Validering

Survey
Empirisk testing

Økonomisk
gevinst av
samhandling

2010
Økonomisk nytte
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RESULTAT FRA LITTERATURSTUDIE
• Forskning på “interoperabilitet” er i en tidlig fase
• Empirisk testede teoretiske modeller er underrepresentert
• Behov for forskning på ”økonomisk nytte av interoperabilitet” og
”optimalt nivå av interoperabilitet”

Source of review

Years

Interoperation &
Interoperability

Legner & Lebreton (2007)

2000 – 2007

170

Gottschalk & Solli-Sæther (2008)

2000 – 2008
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Organizational
Interoperability

34
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MODENHETSMODELL FOR
ORGANISATORISK SAMHANDLING
Organisatorisk
samhandling
Nivå 4
Samordning av strategier

Synergi fra samhandling

Nivå 3
Delt verdiskapning

Merverdi fra samhandling

Nivå 2
Kunnskapsdeling

Effektivitet og læring fra relasjonell
samhandling

Nivå 1
Samordning av
arbeidsprosesser

Integrasjon og effektivitet i arbeidsprosesser

Semantisk
samhandling

(Gottschalk & Solli-Sæther, 2008)
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CASE-STUDIER

(GJENNOMFØRT JANUAR – JUNI 2009)

Organisasjoner

Fokusområde

Tjenester

Skattedirektoratet
Helsedirektoratet

Fødselsmelding fra
sykehus til
Folkeregisteret

Fødselsmelding,
navnevalg,
personnummer

Skattedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Statistisk sentralbyrå

Informasjonsportalen
Altinn

Skatt, mva,
årsrapport, lønnsog regnskapsrapportering, etc.
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Start på
samarbeid
(2004)
2008
2002

Brukere
Sykehus,
Folkeregisteret,
foreldre
Innbyggere,
bedrifter og
næringsliv,
offentlig
forvaltning
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CASE 1: FØDSELSMELDINGEN
– SAMORDNING AV ARBEIDSPROSESSER
Arkiv
fødsel
smeld.

Fødselsm.
blad 3

Det sentrale
folkeregister

Jordmor
fyller ut
fødsels
melding

Fødselsm.
blad 1
Fødselsm.
blad 2

FR/LK
kontr.

Fødselsm.
blad 1

P-reg
kontr.
og reg.

Tildeling
av
fødselsnr

FR/LK
følger
opp
nyfødte

Fødselsm.
blad 3
Fødselsm.
blad 2

Til
prest/
menighet

Fødselsm.
blad 1

Navnevalg/
fødselsnr

Arkiv
fødsel
smeld.

Til
forel
dre

• Felles arbeidsprosesser mellom samarbeidende etater er klart definert
• Noen aktiviteter utføres i en etat og andre aktiviteter i en annen etat
• Effektiv produksjon krever integrerte aktiviteter, skjema og elektronisk eller fysisk
datautveksling mellom systemer
• Data er spesifisert på spesielle områder
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CASE 2: Altinn INFORMASJONSPORTAL
– ARENA FOR KUNNSKAPSDELING
• Etater viser sin evne og vilje til å dele
kunnskap og lære av hverandre og er
således viktig for innovasjon og
fornyelse av offentlig sektor
• Etater bruker ressurser på å definere
beste praksis, metadata, metoder og
tekniske standarder for infrastruktur,
systemer og datautveksling
• Bilateral kunnskapsutveksling krever
møteplasser og støtte fra
kunnskapsledelsessystemer
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EKS 3: Elektronisk Dialog med Arbeidsgiver
– DELT VERDISKAPNING

Arbeidsgiver

I dag
LTO

Lønn

Fremtid?

*
12/24

Refusjon

Livs- og pensjonsforsikring
Arbeidstakere
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Andre private aktører?

• Etablering av felles
verdiskapningslogikk er
fundamental for å skape merverdi
• Felles informasjonsmodeller og
tjenestekataloger er nødvendig for
utvikling av felles tjenester for
felles kunder
• Etater er her villig til å pådra seg
kostnader selv om størst nytte
skapes hos en annen etat
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ORGANISATORISK INTEROPERABILITET
 Nivå 1 – Samordning av arbeidsprosesser; Felles arbeidsprosesser mellom
samarbeidende etater er klart definert. Noen aktiviteter utføres i en etat og
andre aktiviteter i en annen etat. Effektiv produksjon krever integrerte
aktiviteter, skjema og (elektronisk eller fysisk) datautveksling mellom systemer.
Data er spesifisert på spesielle områder.
 Nivå 2 – Kunnskapsdeling; Etater viser sin evne og vilje til å dele kunnskap
og lære av hverandre og er således viktig for innovasjon og fornyelse av
offentlig sektor. Etater bruker ressurser på å definere beste praksis, metadata,
metoder og tekniske standarder for infrastruktur, systemer og datautveksling.
Bilateral kunnskapsutveksling krever møteplasser og støtte fra
kunnskapsledelsessystemer.
 Nivå 3 – Felles verdiskapning; Etablering av felles verdiskapningslogikk er
fundamental for å skape merverdi. Felles informasjonsmodeller og
tjenestekataloger er nødvendig for utvikling av felles tjenester for felles kunder.
Etater er her villig til å pådra seg kostnader selv om størst nytte skapes hos en
annen etat.
 Nivå 4 – Strategisk samhandling; Felles strategisk posisjonering krever
(politisk) enighet og felles mål. Felles finansiering av prosjekter og tilpasning av
regelverk bidrar til å skape samfunnsøkonomisk nytte.

Hans Solli-Sæther

14

DOMINERENDE PROBLEMSTILLINGER
Nivå
Måleområde

Samordning av
arbeidsprosesser

Kunnskapsdeling

Felles verdiskapning

Strategisk
samhandling

Organisatorisk
samhandling

Effektiv produksjon
gjennom integrasjon av
aktiviteter og skjema
(F)

Beste praksis (A)
Realtid læring (A)
Endring av
organisasjonskultur

Felles
verdikonfigurasjon
Nye tjenester basert på
business cases (A)

Politiske
beslutningsprosesser
Samfunnsøkonomisk
nytteverdi

Semantisk
samhandling

Høy spesifiserbarhet og
felles datadefinisjoner
på spesielle områder (F)

Metadata spek. (A)

Tjenestekataloger
Informasjonsmodeller

Tilpasning av lover
og regleverk
Virksomhetsmodeller

Teknisk
samhandling

Fysisk eller elektronisk
datautveksling mellom
separate systemer (F)

Felles arkitektur, std,
metoder og verktøy (A)

Felles
applikasjonsutvikling
Felles databaser
Sikkerhetsløsninger (A)

Felles finansiering

(F) = Fødselscaset, (A) = Altinn caset
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VURDERING AV MODENHETSMODELL
Tema

Læring

1. Antall nivå i modellen

De fire foreslåtte modenhetsnivåer er relevant for å beskrive
utviklingen i begge case.
Et nivå 0 for konseptuel planlegging bør vurderes.

2. Dominerende problemer
og områder for måling

Evne og vilje til organisatorisk samhandling påvirkes av
teknisk og semantisk samhandling.
Politiske omgivelser og lovverket er også av betydning.

3. Potensielle målekriterier

Forslag til målekriterier (spørreskjema) er utarbeidet.

4. Utvikling over tid

Modenhet utvikles over tid.
Sykluser for kontinuerlig forbedring.

5. Økonomiske betraktninger

Det antas at forbedret organisatorisk samhandling vil gi
positiv nytteverdi.
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SPØRREUNDERSØKELSE
Nivå 4: 9%

Nivå 3: 16%

Samordning
av strategier

Felles verdiskapning

Nivå 2: 25%
Kunnskapsdeling

Nivå1: 39 %

• Gjennomført nov – des 2009
• Målgruppe: ledere med ansvar
for samhandling i offentlige
etater, helseforetak, samt
landets største kommuner
• Responsrate 82/133 = 61,6 %

Samordning av
arbeidsprosesser
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NYTTE BETRAKTNINGER
Characteristics of an organization
e.g., organization interoperability
+

External contingencies
e.g., political context, laws

+
-

+
-

Internal contingencies
e.g., size, strategy

Organizational performance
e.g., alliance, differentiation,
growth, cost reduction, innovation

Antagelse: Samarbeidende etater skaper mer nytteverdi når arbeidsprosesser
er samordnet, kunnskap deles, verdiskapningen er felles og strategier er samordnet.
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MODENHETSNIVÅ OG NYTTEVERDI
Modenhetsnivå og nytteverdi
6

5

4

Cost
Differentiation

3

Innovation
Growth
Alliance

2

1

0
Stage 1
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Stage 2

Stage 3

Stage 4
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KUNNSKAPSDELING

Kunnskapsoverføring

Effekter

Partnerskapskvalitet

Suksess

Bruk av kunnskapsledelsessystemer til støtte for
kunnskapsoverføring

Deltakelse
Kommunikasjon
Informasjonsdeling
Gjensidig avhengighet
Ledelsesstøtte

Tillit
Forretningsforståelse
Deling av gevinst og risiko
Konfliktunngåelse
Forpliktelse

Forretningsperspektiv:
- strategisk, øk., teknologisk
Brukerperspektiv:
- tjenestekvalitet

(Gottschalk & Solli-Sæther, 2008)
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IMPLIKASJONER
• Det bør gjøres bestrebelser for å finne ut hvilket nivå en etater
befinner seg på og hvor høyt nivå etaten bør sikte etter
• Enkeltindivider og etater må akkumulere erfaring for å gå fra et nivå
til et høyere nivå
• Gjennom systematisk utvikling av organisatorisk samhandling i eforvaltning forventes langsiktig samfunnsøkonomisk nytteverdi

Vekstmodell for organisatorisk samhandling viser et bilde av
evolusjon, hvor nåværende nivå kan forstås ut fra historie og fremtid
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