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Semicolons metode
– Mål for arbeidet
 I denne metoden anses felleskomponenter
som IKT samhandlingsprosjekter

Definisjon felleskomponent
 Komponenter i IT-løsninger som kan
sambrukes i flere IT-løsninger i offentlig
sektor. Gode eksempler er ID-porten eller
tjenestemotoren i Altinn. Enkelt kan man si
at dette er felles ”byggeklosser” for å kunne
utvikle elektroniske tjenester. (Difi)

Målsetning
 Foreslå en egnet metode for beslutning om
felleskomponenter og teste på praktisk
business case
 Utarbeide en enkel måte å vurdere nytte- og
kostnadsvirkninger ved felleskomponenter

 Verdien av felleskomponenter er avhengig
av at disse tas i bruk og spiller sammen i en
helhet. En måte å sikre dette på er å undergi
valg av løsning politisk styring. (NAV, 2010)

 Sette problemstillingen om investering i
felleskomponenter på kartet
(kunnskapsoverføring)
 Vi ser ikke på gevinstrealisering, styring eller
finansiering av IKT prosjekter
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Sitater og utsagn
 Samfunnsøkonomiske analyser er ikke gjennomført systematisk innen e-forvaltning
(SSØ, Gevinster ved e-forvaltning, april 2009)

 Hvordan kan IKT-investeringene gjøres på en annerledes måte, slik at
nytteeffektene blir større og hver investert krone gir en høyere gevinst i form av
kvalitet og effektivitet? (FAOS rapporten, desember 2007)
 Det er en klar tendens til overfokusering på kvantifiserte korttidseffekter som for
eksempel innsparte årsverk og spart tid.
 På tross av faren for vage, lite etterprøvbare indikatorer, er identifisering og
etablering av et sett av indikatorer for samfunnsmål og tverretatlige prosjekter,
etterspurt. (FADs prosjekt om gevinster ved e-forvaltning, 2008)
 Valg av IKT prosjekter er ofte tatt på forhånd! IT folk er gode til å utvikle løsninger,
men dårlig til å komme opp med alternativer! (NAV, 2010)
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Semicolons metode
– Bruke eksisterende kunnskap på nye områder
Overordnet metode

Basert på

 Prosess for å vurdere alternative konsepter
for en felleskomponent, basert på en
kartlegging av interessenter og deres behov
og en forenklet samfunnsøkonomisk
analyse.

 Eksisterende metoder
- SSØs metode for samfunnsøkonomisk analyse
- KS-regimet (KS1) / konseptvalgutredning
- EU prosjektet eGEPs måleindikatorer

 Erfaringer (møter og workshop med etater,
samt egne erfaringer)

 Elementer fra KS-regimet supplerer SSØs
metode for beslutning om felleskomponenter
under 500 mill kroner

Tillegg
 Nytte/kost resultatene for valgt løsning kan
logges i en felles referansedatabase (per
etat per felleskomponent). Oppdateres ved
nye felleskomponenter.
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Semicolons metode
- En innovasjon
Vår hypotese

Leveranse

 Vår løsning gir mulighet for vurdering av
konsepter på et tidlig stadium (”mens leken
er god”)

 Beslutningsgrunnlag med vurdering av evt
merverdi av en ny felleskomponent i en
eksisterende infrastruktur/nullalternativet

 Vår løsning øker sannsynligheten for å
investere i en løsning samfunnet har behov
for og som det er ”mulig” å få gjennomført
 Vår løsning sikrer økt involvering av og
bedre forankring hos interessenter
(fremtidige tjenesteeiere)
 Vår løsning (indikatorsettet) fokuserer på å
sammenligne, summere og aggregere
gevinster (samt identifisere standardtall)
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Bakgrunn
– Eksisterende materiale vi har lagt til grunn
 KS regimet
- Brukes for IT prosjekter over 500 mill kroner
- KS1 hindrer at en går rett på (gal) løsning – enighet av
behov, mål, krav før samfunnsøkonomisk analyse av
ulike alternativ og valg av løsning
- KS2 hindrer overskridelse av budsjett

 Konseptvalgutredning (KVU)
- KVU er en forutsetning for KS regimet
- Inneholder fire dokumenter: behovsanalyse, mål og
strategidokument, overordnet kravdokument og
alternativanalyse
- Alternativanalysen gjennomføres ihht SSØ s veileder for
samfunnsøkonomisk analyse

 SSØs veileder i samfunnsøkonomisk analyse
(2010)
- Brukes for IT prosjekter under 500 mill kroner.
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Semicolons metode
– KS inspirert konseptvalgutredning for felleskomponenter
 Semicolons metode skisserer ulike løp
avhengig av størrelse og kompleksitet på
mulig prosjekt

 Størrelse:
- >500 mill kroner
- < 500 mill kroner

 Kompleksitet:
-

Antall og type involverte etater, sektorer
Antall og type involverte interessenter
Grad av usikkerhet
Usikkerhet mht levetid (varighet)
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Etat

Prosjekt felleskomponent

Regjering/
departement

Semicolons metode
– Prosessbeskrivelse
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Hvordan skiller Semicolons metode seg fra de andre metodene
vi har lagt til grunn?
SSØs metodikk:

KS regimet:

 Elementer fra KS regimet supplerer SSØs
metodikk for felleskomponenter mellom 50-500 mill
kroner (pga prosjektenes kompleksitet)

 ”Prosjekt felleskomponent” gjennomfører screening
av behov før utredning igangsettes (vurdering av
om det overhodet er grunnlag for å etablere
felleskomponent)

 Etatene involveres tidlig i prosessen gjennom en
kartlegging av behov og interessenter.

 Anbefalt løsning sendes på høring til berørte etater
(istedenfor ekstern kvalitetssikring).

 ”Prosjekt felleskomponent” utarbeider en forenklet
behovsanalyse, et forenklet mål- og
strategidokument og et forenklet kravdokument
som grunnlag for en grovsiling av alternativer.

 ”Prosjekt felleskomponent” aggregerer nytte/ og
kostnadsvirkninger i egen matrise og oppdaterer
denne ved innføring av nye felleskomponenter.

 ”Prosjekt felleskomponent” utarbeider en forenklet
alternativanalyse med minimum tre alternativer:
- Alt. 1: Dagens lokale nullalternativ
- Alt. 2: Lokale løsninger (desentral løsning)
- Alt. 3: Felles løsning (sentral løsning)
 Hver etat definerer nullalternativet for seg (ingen
funksjonalitet, lokal løsning).
 Hver etat beregner nytte/kost av de tre
alternativene vha felles/standardisert indikatorsett.
Virkninger vurderes vha +-er og –er ifht
nullalternativet eller nåverdimetoden.
 Etatene gjennomfører en kvalitativ vurdering av de
største usikkerhetene.

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.

10

Semicolons metode
– Indikatorsett for å beregne nytte/kost av felleskomponenter
 Semicolons indikatorsett er basert på:
- EUs rammeverk eGEP
- SSØs veileder
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Semicolons metode
– Semicolons indikatorsett kan brukes til flere formål
 For etatene:
- Et standardisert indikatorsett forenkler arbeidet med beregning av nytte både ifm
felleskomponenter og enkelttjenester.
- Utvikling av standardtall vil forenkle dette arbeidet ytterligere.
- Indikatorsettet kan også brukes for å prioritere mellom prosjekter internt.

 For prosjekt felleskomponent:
- Et standardisert indikatorsett gir bedre og mer enhetlig (og sammenlignbar) rapportering av
nytte fra de ulike etatene.
- Ved å bruke de samme indikatorene gjennom hele prosjektets levetid kan en si noe om
forventede nyttevirkninger er realisert.

 For beslutningsmyndigheter:
- Riktigere forventningsverdier av nytte/kost øker sannsynligheten for riktigere investeringer og
økt gevinstrealisering i offentlige prosjekter.

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.
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Hvordan skiller Semicolons indikatorsett seg fra de andre modellene
vi har lagt til grunn?
EUs eGEP rammeverk:

SSØs veileder:

 Kategoriene effectiveness, efficiency and
democracy er oversatt til effektivitet i off.
tjenesteprod., brukerservice og demokrati.

 Indikatorsettet er supplert med nye indikatorer,
bl.a. for kvalitative nyttevirkninger som for
eksempel økt interaksjon og samhandling med
forvaltningen.

 Antall indikatorer er redusert for å gjøre
indikatorsettet mer håndterlig.

 Indikatorer gjentas ikke under nytte og kost (for
eksempel inngår kostnader til beredskap bare på
kostnadssiden).

 Indikatorene er gjort nøytrale ettersom det ikke
alltid er hensiktmessig å måle endring i %.

 Unngåtte kostnader er introdusert som ny
kostnadsvirkning.

 Det er ikke oppgitt datakilde for indikatorene
ettersom en ikke har utviklet standardtall.

 Indikatorene er gjort nøytrale slik at det er mulig å
vise endring (også i negativ forstand).

 Bruker- og medarbeiderundersøkelser er kun
benyttet for å si noe om brukerkrav til ny løsning
ettersom løsningen ikke er utviklet.
 Fordeling på bedrifter og befolkning er opprettholdt.

 Det er ikke gjort skille mellom kvalitative og
kvantitative virkninger ettersom en ikke kan forutsi
hvilke data som er mulig å tallfeste.

 Miljøgevinster er introdusert som ny nyttevirkning
med indikatorer ihht nasjonale målsettinger (bl.a.
KLIF).

 Det er gjort et skille mellom interne effekter (for
etaten) og eksterne effekter (for befolkning og
bedrifter) .

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.
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Semicolons metode
– Nyttevirkninger med tilhørende indikatorer*
Nyttevirkninger og indikatorer
A: Effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon (Efficiency)
Nyttevirkninger internt i den enkelte etat

A: Effektivitet i offentlig tjenesteprod
Indikatorer

Alternativer
Nullalt: Ingen
Felles-komponent
funksjonalitet (manuell (sentral løsning)
løsning)/lokal løsning

Kostnadsbesparelser
1. Intern administrativ forenkling

Kostnadsbesparelser
• Redusert saksbehandlingstid for saksbehandlere (der teknologi overtar eller
1.1.
effektiviserer manuelt arbeid som registrering og svar, unngåelse av dobbeltarbeid,
dobbeltkontroll, automatiserte feilrettinger, elektronisk arbeidsflyt) - e-posthåndtering 1.2.
1.3.
er estimert til å koste 80 kr per e-post
• Samordningsgevinster, synergier internt som følge av ny teknologi
• Bedre og raskere oversikt
• Bedre og raskere kommunikasjon innad og eksternt, bedre og raskere kjennskap til
brukerbehov
• Enklere oppfyllelse av regler

Antall timeverk/årsverk frigjort i kr
Saksbehandlingstid (fra innkommet til ferdig behandlet) i kr
Tidsbruk på klager i kr

2. Administrativ driftsforenkling

• Blanketter, porto, telefon, utstyr, lokaler, lager, arkivfunksjoner m.m.

2.1. Overheadbesparelser i kr

3. Produktivitet

• Effektivisert intern saksbehandling, dvs. ansatte kan utføre flere transaksjoner evt
andre oppgaver

3.1.
3.2.

Aktivitet pr årsverk (mer av det samme, alternativt nye aktiviteter) i kr
Aktivitet pr krone, pr time

Jobbtilfredsstillelse
4.

Jobbtilfredsstillelse

Gjenbruk av offentlige data

Jobbtilfredsstillelse
Brukerkrav bør identifiseres gjennom medarbeiderundersøkelser. Temaer kan blant 4.1.
annet være:
• Mindre stress, rutinearbeid, slitasje
• Økt motivasjon, karrieremuligheter
• Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser i virksomheten, høyere kompetanse i
virksomheten

5. Gjenbruk av offentlige data

Variabler fra medarbeiderundersøkelser om brukerkrav

IT infrastruktur

5.1. Mengde data som blir gjort offentlig tilgjengelig

B: Brukerservice (Effectiveness)
Nyttevirkninger for eksterne brukere av etatens tjenester (bedrifter og befolkning)

B: Brukerservice
Indikatorer

Alternativer
Ingen funksjonalitet
Felles-komponent
(manuell løsning)/lokal (sentral løsning)
løsning
Brukervennlighet og brukertilfredshet

Brukervennlighet og brukertilfredshet
6.

Brukervennlighet og brukertilfredshet Brukerkrav bør identifiseres gjennom brukerundersøkelser (for: 1) innbyggere 2)
næringsliv). Temaer kan blant annet være:
• Riktigere og mer enhetlig behandling, jevnere kvalitet, færre feil og korrigeringer
• Bedre tjenester på grunn av frigjort kapasitet, bedre individuell oppfølging
• Enklere, raskere og mer enhetlig informasjon og rapportering
• Konkurransefortrinn for næringslivet (ved bedre offentlige tjenester)
• Rettssikkerhet
• Tillit og legitimitet
• Kvalitet på veiledning av brukere

Global miljøgevinst

Miljøgevinster
Nasjonale nøkkeltall (St.meld. nr. 26 (2006-2007) og KLIFs miljøstatus):(OBS Link)
• Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den
økonomiske veksten.
• Norge skal overholde forpliktelsen i Kyotoprotokollen (OBS Link) om at
klimagassutslippene i perioden 2008 – 2012 ikke skal være mer enn 1 prosent
høyere enn i 1990. • Utslipp av enkelte miljøgifter (jf. prioritetslisten) skal stanses
eller reduseres vesentlig innen 2005 og 2010.

7.1. Andel avfall som går til gjenvinning
7.2. Utslipp av CO2, CH4, N2O, SF6, PFK, HFK («Kyotogassene») målt i CO2ekvivalenter.
7.3. Utslipp av kjemikalier ihht KLIFs prioritetsliste veiet etter farlighet

C: Demokrati (Democracy)

C: Demokrati

Nyttevirkninger for eksterne brukere av etatens tjenester (bedrifter og befolkning)

Indikatorer

Alternativer
Ingen funksjonalitet
Felles-komponent
(manuell løsning)/lokal (sentral løsning)
løsning
Interaksjon og samhandling med forvaltningen

Interaksjon og samhandling med forvaltningen
8.

Alt 2

6.1. Variabler fra brukerundersøkelser om brukerkrav - evt a for innbyggere og b
for bedrifter
6.2. Tidsbruk (søketid, ventetid, behandlingstid for alle brukere etc.) - evt a for
innbyggere og b for bedrifter
6.3. Administrative besparelser på administrasjon/overheadkostnader (porto,
telefon etc) i kr - evt a for innbyggere og b for bedrifter
6.4. Antall kontaktpunkter ved henvendelse - evt a for innbyggere og b for bedrifter
6.5. Antall feil og korrigeringer - evt a for innbyggere og b for bedrifter
6.6. Antall transaksjoner (bruk av tjenesten) - evt a for innbyggere og b for
bedrifter

Miljøgevinster
7.

Alt 2

Åpenhet, tilgjengelighet og pålitelighet Bedre tilgang til informasjon om tjenester som tilbys og om gjeldende regler. Økt
tilgjengelighet. Digital interaksjon.

8.1. Antall offentlige websider som tilbyr interaksjoner og konsultasjoner online
8.2. Responstid på henvendelser mottatt online
8.3. Antall politiske høringer publisert online
8.4. Grad av transparens i saksbehandlingen
8.5. Antall offentlige prosesser som er fullt digitalt sporbare
Økte muligheter for å aktivt medvirkende innen egen sak, samt ha innsyn, evt. delta i 9.1. Antall interaksjoner og konsultasjoner online
politiske høringsprosesser.
9.2. Antall nedlastede politiske høringer

© Det9. Norske
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Alt 2

*Se vedlegg for større versjon

Semicolons metode
– Kostnadsvirkninger med tilhørende indikatorer*
Kostnadsvirkninger og indikatorer
Kostnadsvirkning internt for den enkelte etat

Indikatorer

Kostnader
Alternativer
Nullalt: Ingen Fellesfunksjonalitet/ komponent
lokal løsning (sentral
løsning)

Alt 2

Utviklings-, drifts og omstilltingskostnader
11.

12.

Investeringskostnad

IT driftskostnader

13. Endrings- og
omstillingskostnader

14.

Innkjøpskostnader for nytt system eller oppgradering kan bl.a. være:
• PC-er/servere/annet utstyr
• Programvare/software (i tilknytning til nytt system og andre eksisterende
systemer)
Implementeringskostnader: Interne eller eksterne konsulenttjenester til
- Installasjon og migrering
- Tilpasninger til eksisterende IKT-systemer
Kostnader ved å bytte leverandør for felleskomponenten:
• Bistand ved planlegging av overgangsprosjektet
• Bistand ved testkjøringer og konverteringer, samt evaluering av disse
• Bistand ved endelig overgang til annen leverandør.
Unngåtte kostnader (Her menes de investeringene som tjenesteeier ville ha
gjort hvis ikke felleskomponenten ble brukt til realisering av tjenesten, det vil si
utvikling av egne løsninger, driftsrelaterte investeringer etc)

11.1.
11.2.
11.3.
11.5.

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader vil bl.a. omfatte:
• Lisenser
• Nedetid
• Support
•Systemadministrasjonskostnader
• Årlige opplærings- og oppdateringskostnader i systemet
• Lønnskostnader inklusiv sosiale utgifter og arbeidsgiveravgift
• Lokaler/kontorhold
• Transaksjonskostnader
• Forvaltning av avtaler
• Andre IT kostnader

12.1. Drifts- og vedlikeholdskostnader i tilknytning til nytt system
12.2. Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til eksisterende system

• Kostnader ifm organisasjonsendringer, organisatoriske følgekostnader
(analyse og re-engineering av prosesser, opplæring, workshops, redusert
arbeidskapasitet i omstillingsperioden)

13.1. Kostnader ifm sykefravær og turnover som følge av nye systemer og
arbeidsoppgaver
13.2. Kostnader ifm opplæringstiltak til nytt system
13.3. Kostnader ifm endring av arbeidsprosesser
13.3. Kostnader ifm rekruttering
13. 4. Arbeidseffektivitet i implementeringsperioden
13.5. Direkte kostnader i tilknytning til overtallighet (i form av sluttpakker etc.)

Skattekostnader

Innkjøps- og systemutviklingskostnader for nytt system eller oppgradering
Planleggingskostnader inklusiv forprosjekt
Implementeringskostnader
Kostnader ved å bytte leverandør for felleskomponenten

11.6. Kostnader ifm oppgradering av eksisterende system dersom ikke
felleskomponent innføres (unngåtte kostnader)
11.7. Kostnader ifm integrering med andre systemer dersom ikke felleskomponent
innføres (unngåtte kostnader)

14.1. Kostnader i kroner

*Se vedlegg for større versjon
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Semicolons metode
– Hvem vurderer nytte/kost av ny felleskomponent?
 Berørte etater estimerer etter beste evne forventede nytte- og kostnadsvirkninger for
egen etat og brukere/bedrifter/samfunnet
- Effekter vurderes for alle alternativer (inkl nullalternativet)
- Effekter vurderes ifm KVUen og måles gjennom hele prosjektets levetid

 ”Prosjekt felleskomponent” sammenstiller beregninger fra etatene og vurderer evt
andre nytte/kostnadsvirkninger
- Nytte/kostnadsvirkninger aggregeres i en matrise som oppdateres ved endringer (inkl. nye
felleskomponenter).
- I tillegg vurderes andre nytte/kostnadsvirkninger
- Nytte/kostnadsvirkningene vektes ihht overordnete behov, mål og krav

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.
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Semicolons metode
– Hvordan vurderes nytte/kost?
 Virkninger kvantifiseres der dette er mulig og fornuftig
vha nåverdimetoden (levetidsbetraktninger)
 Der dette ikke er mulig verdsettes virkninger kvalitativt
vha +er og –er ifht nullalternativet (Statens vegvesens
håndbok 140).
 Nytte skal ikke vurderes to ganger (dvs både kvalitativt
og kvantitativt)
 Virkninger vurderes for interne og eksterne brukere
(befolkning og bedrifter)
 Hver etat synliggjør og vurderer usikkerheter

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.
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Tillegg til Semicolons metode
– Aggregering av nytte/kost for alle felleskomponenter
Felleskomponenter
Komp. 1
Etat 1

Komp. 2

Komp. 3

Nytte

Etater

Kostnad

Etat 2
Etat 3
SUM

 Ved innføring av nye felleskomponenter aggregereres og oppdateres hver
etats nytte og kostnad.
 Prosessen hindrer at nytte dobbeltelles.
 Matrisen synliggjør at kost og nytte ikke nødvendigvis kommer samme sted.

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.
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Intern arbeidsmetode
– Hvordan har vi kommet frem til den foreslåtte metoden
 Studier av eksisterende rapporter, metodeverk, nasjonale og internasjonale
modeller
 Gjennomgang av 1. utkast til metodisk tilnærming for styringsgruppen 4.juni 2010
- Inkl. metodisk tilnærming vist gjennom konkret eksempel eID

 Presentasjon og diskusjon av metodisk tilnærming i individuelle møter med
involverte etater i tidsrommet juni – august 2010 (SKD, BR, SSB, NAV, SSØ, Difi)
- Bearbeiding av metoden etter innspill fra etatene

 Workshop om indikatorer 01.09.2010 (deltakelse fra SKD, BR, KS, SSB, KITH, Difi,
SSØ)
- Bearbeiding av indikatorsett etter innspill fra deltakerne

 Presentasjon for styringsgruppen 14.10.2010
- Bearbeiding av metoden etter innspill fra etatene

 Presentasjon for Semicolon prosjektet 10.11.2010
 Verifikasjon av metoden på case ”Felles meldingsboks” (2011)

© Det Norske Veritas AS. All rights reserved.
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Vedlegg
 http://www.semicolon.no/Ferske_publikasjoner-N.html
- Semicolons metode (prosessbeskrivelse)
- Semicolons indikatorsett med veileder
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Linker til eksternt bakgrunnsmateriale
 KVU / KS regimet:
http://www.concept.ntnu.no/ks-ordningen
 SSØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser(2010):
http://www.sfso.no/upload/forvaltning_og_analyse/Publikasjoner%20og%20rapporte
r/Håndbok%20for%20samfunnsøkonomiske%20analyser.pdf
 EU prosjektet eGEP:
http://82.187.13.175/eGEP/Static/Contents/final/D.2.4_Measurement_Framework_fi
nal_version.pdf
 Statens vegvesens håndbok 140:
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Om Semicolon
 Semicolon er et treårig brukerstyrt
innovasjonsprosjekt, finansiert av Norges
forskningsråd sammen med deltakende
virksomheter.

Prosjektets mål
 Hovedmål
- Utvikle og utprøve IKT-baserte metoder, verktøy
og metrikker for hurtigere og billigere å oppnå
semantisk og organisatorisk interoperabilitet
innen og med offentlig sektor.

 Prosjektperiode: 2008-2010

 Delmål
- Identifisere hindringer for interoperabilitet og
strategier/løsninger for å overkomme disse
- Utvikle metoder og verktøy for å etablere effektiv
interoperabilitet samt metrikker for å kunne måle
effektene
- Anvende metoder og verktøy for å utvikle
ontologier og modeller til bruk i konkrete
eksempelprosjekter i etatene, og måle effekter
ved hjelp av metrikken
- Spre resultater og erfaringer til offentlig sektor,
IKT-industri og akademia
- Lage en arena med toneangivende etater,
kompetente bedrifter og forskningsmiljøer, som
en pådriver for semantisk og organisatorisk
interoperabilitet i offentlig sektor
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