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Temaer
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● Oppsummering



Rosettastenen

● Hieroglyffer (Normalt 
brukt for religiøse 
dekreter)

● Demotisk (Det daglige 
lokale skriftspråket)

● Gresk (For administrativt 
bruk)

Bilde: © Trustees of the British Museum



Kinesiske skrifttegn

● Tverrspråkelig 
standard

● Kan skrives, leses og 
forstås selv om man 
ikke kan forstå 
hverandres talespråk

Kilde: Wikipedia



Pergamenter og blekk

● Pavebrev fra 1189
● Latin var standard 

skriftspråk

Bilde: © Arkivverket



Regjeringas mål og ambisjonar

Fra St.meld. nr.17. (2006-2007)
Eit informasjonssamfunn for alle

«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som 
gjør det mulig å delta i de demokratiske proses-
sene,» og at det skal satsast på «ny universell 
utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i 
offentlig sektor».



Tilgang til innholdet

God og riktig tilgang til offentleg informasjon og 
tenester er ein av føresetnadene for at 
velferdsstaten skal fungere. Det er òg ein 
demokratisk rett. Å gjere tilgjengeleg eit breitt 
tilbod av offentleg materiale vil kunne bidra til 
dette.



Universelt utforma løysingar

● «Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både 
når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, 
velferdstilbudene. Tjenestene skal så langt som 
mulig tilpasses den enkeltes behov. Gjennom 
hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal 
offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet 
som gis, samsvarer med de behov mottakeren 
har.»



Bruk av åpne IKT-standarder er 
viktig fordi
● det legg grunnlag for velfungerande elektronisk 

samhandling mellom offentlege verksemder, og mellom 
offentleg sektor og omverda

● det motverkar at offentlege verksemder og brukarar blir 
låste til spesielle teknologiar og leverandørar,

● det ved publisering av informasjon og tenester frå 
offentleg sektor bidrar til likebehandling og inkludering 
av alle innbyggjarar, uavhengig av kva for programvare 
eller programvareplattform den einskilde vel, og

● det kan bidra til jamnare konkurransevilkår mellom 
aktørane, noko som kan vere til fordel for norsk IKT-
næring.



Nøkkelelementer

● Informasjonsutveksling uavhengig av kultur og 
system

● Åpenhet
● Konkurranse
● Frihet
● Demokratisering



Åpne standarder

● Ikke bare dokumentstandarder
● Menneske – menneske
● Menneske – maskin
● Maskin – menneske
● Maskin – maskin



Dokumentstandarder

● Sentralt for menneske til menneske 
kommunikasjon, ofte ved hjelp av 
datamaskinstøtte

● Vekker følelser og engasjement
● Politisk oppmerksomhet
● Krever derfor demokratiske prosesser

Må kontrolleres av almenheten,
ikke av enkeltfirmaer!



Standardiseringsrådets
arbeidsmetodikk

Referanse: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/standardiseringsradet_arbeidsmetodikk_v1.0.pdf



Referansekatalogen

● Første versjon publisert
● Høringsutkast med over 150 standarder
● 6 i gjeldende katalog

– PDF (obligatorisk for et begrenset bruksområde)
– ODF (obligatorisk for et begrenset bruksområde)
– HTML (anbefalt for et begrenset bruksområde)
– XHTML (anbefalt for et begrenset bruksområde)
– OOXML (under observasjon)
– WCAG 1.0 (WAI, anbefalt)

Ref høring: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Standardiseringsradet_referansekatalog.pdf
Ref gyldig: http://www.regjeringen.no/Upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Referansekatalog_IT-standarder_v1.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Standardiseringsradet_referansekatalog.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Referansekatalog_IT-standarder_v1.pdf


Konsekvenser

● Mottakerens behov er styrende
● Offentlige etater må tilpasse sine systemer
● Følge standarder - kollektive valg får føring
● Kreve at standarder oppfylles i.f.m. anskaffelser
● Kreve endringer i eksisterende systemer
● Øket oppmerksomhet fra ledelsen, spesielt i 

overgangsperioden



Oppsummering

● Krever  øket oppmerksomhet og engasjement
● Kollektive valg
● På kort sikt omleggingsinnsats
● Betydelige gevinstpotensiale på sikt gjennom 

bedre samvirke, forenkling og dermed færre 
feilkilder

● Åpenhet, tilgjengelighet og gjenbruk
● Brukerstyrt utvikling og endring

● Likebehandling og demokratisering



?


