
NorStella 

Nytt faglig tilbud! 

 

Jon Arve Risan, styreleder 



NorStella skal bidra til effektivisering og 

verdiskaping i offentlig og privat sektor ved å 

være pådriver for effektiv samhandling 

gjennom 

rasjonelle og forenklede prosesser og 

prosedyrer innen og mellom nasjonal og 

internasjonal virksomhet 

pålitelig og effektiv implementasjon og lønnsom 

bruk av standardisert datautveksling mellom 

aktørene i verdikjeden 

NorStella - formål 
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Utvalg for internasjonal handelsforenkling 

Utvalg for e-transport 

Utvalg for e-business (samtrafikk.no) 

eid-forum (sikkerhetsfokus) 

Samhandlingsarenaen i samarbeid med 
Semicolon miljøet 

I tillegg til rene fagmøter tilbys ulike kurs innen 
disse og beslektede områder 

Det minnes også om at NorStella er tilstede med 
egen gruppe på Linkedin.  

Meld deg inn i gruppen og delta i debatten! Det 
er gratis og gøy! 

NorStella – det faglige tilbudet 
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Semicolon har blant annet levert 

Livssyklusprosess for utarbeiding, imple-
mentering og forvaltning av begrepssystemer. 

Metoder for metadatakvalitet 

Rapport om åpne data og lenkede data 

Metode for tilgjengeliggjøring av lenkede data 

Definisjon av URI-regime som sikrer entydige 
referanser til hvor data finnes 

Metode for utveksling av informasjon mellom 
offentlige etater i form av maler og sjekklister 

Utnyttelse av lukkede og åpne data innenfor sikre 
soner med semantiske teknologier og teknikker 
for lenkede data 
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Semicolon prosjektet er sluttført i 2014 og NorStella etablerer i 
kjølvannet av dette en ny faggruppe bestående av både private 
og offentlige aktører med spesiell interesse for fagfeltet 

Faggruppen vil ta opp sentrale temaer knyttet til samhandling, 
endringsledelse, forenkling og tjenestedesign +++ 

IKT dimensjonen og standardiserte grensesnitt vil stå sentralt 
som suksessfaktor for å skape en ny digital hverdag 

Faggruppen skal operere i tett samarbeid med 
Samhandlingsarenaen ved å hente fra og levere tema inn til 
denne 

Det tas sikte på 2-3 møter pr år. Forutsetter medlemsskap i 
NorStella 

Meld din interesse via www.norstella.no. Tilbudet ligger som 
nyhet med mulighet for påmelding 

 

Ny faggruppe i 2015 
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http://www.norstella.no/

