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4. Løsningsforslag 

Vi ser for oss å utvikle et APM (Application Portfolio Management)-system som inneholder et register 

over alle applikasjoner, knyttet sammen med kommunens tjenesteområder og datasettene som 

kommunen forvalter. Koblingene mellom applikasjoner, tjenesteområder og datasett vil gi god innsikt 

i systemarkitekturen og være et godt grunnlag for å gjøre videre analyser. Det vil også være 

hensiktsmessig å registrere koblinger til felleskomponenter som f.eks. SvarUt. Dette vil gjøre det 

mulig å vurdere systemarkitekturen på en helt annen måte enn om man benytter regneark.  

 

Figur 3 - Tjenesteoversikt for tjenesteområdene plan, bygg og geodata. 

Figur 3 viser et eksempel på hvordan APM-systemet kan være med å gi lederne det grunnlaget som 

trengs for å gjøre gode strategiske lederbeslutninger innenfor digitaliseringsområdet. Slike 

oversiktsbilder passer meget godt inn i TOGAF-rammeverket når det gjelder å gjøre endringsanalyse 

og å lage mål for hvordan man ønsker at den fremtidige arkitekturen skal være. Andre oversikter kan 

skreddersys de ulike rollene til brukerne i systemet. Systemansvarlig kan få sin egen oversikt som 

enkelt gir innblikk i dagens situasjon, se eksempel Figur 4. 

http://www.arkitektum.no/
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Figur 4 - Oversikt over arkitekturen til applikasjonene som innlogget bruker har ansvar for. 

Det kan lages mange ulike visualiseringer som fokuserer på ulike deler av arkitekturen eller spesifikke 

faktorer som f.eks. kostnader eller brukertilfredshet.  

 

Modenhetsmodellen til Orden i eget hus, se Figur 5, er et eksempel på modeller som kan understøttes 

ved hjelp av APM-systemet. APM-systemet gir gode muligheter til å skreddersy rapporter og 

oversikter som behøves for å ta riktige beslutninger. 

 

Figur 5 - Modenhetsmodellen til Orden i eget hus. 

Forvaltning av applikasjoner krever et register som er detaljert nok til å gi et godt grunnlag for å gjøre 

større analyser av systemarkitekturen. Men det er også viktig at registeret ikke er så detaljert at det blir 

tungt å vedlikeholde. Blir det tungt å vedlikeholde så vil det også fortere bli utdatert og gi lite verdi. Et 

applikasjonsregister som er tilpasset kommunenes behov, og som legger opp til deling og gjenbruk av 

informasjon, kan bidra til å øke nytteverdien betraktelig. 

http://www.arkitektum.no/
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Det er viktig at registrering av applikasjoner er så enkelt som mulig. Derfor ser vi for oss at vi deler 

den informasjonen om applikasjonene som ikke endrer seg fra kommune til kommune. Dette betyr at 

all basisinformasjon som f.eks. om hvem som leverer programvaren, hvilke standarder som er støttet 

eller om det finnes åpne APIer (application programming interface), deles mellom alle kommunene. 

Dersom en kommune gjør en jobb med å registrere en ny applikasjon så vil alle andre kommuner også 

kunne ta i bruk denne informasjonen. En slik felles programvarekatalog vil forenkle og gjøre jobben 

med å registrere programvare lettere jo flere som tar i bruk systemet.  

APM-systemet vil ha brukerpålogging og alle kommunene som benytter programvaren vil ha sitt eget 

sett med brukerkontoer. I utgangspunktet vil all informasjon som kommunen lagrer i systemet forbli 

privat og kun tilgjengelig for kommunens egne brukere. Ulike tilgangsnivåer blant kommunebrukerne 

kan også være aktuelt å implementere. Særlig kan sensitive opplysninger som kontrakter og kostnader 

være aktuelle data som kun blir tilgjengelig for enkelte brukere innad i kommunen.  

Kun basisinformasjon om applikasjonene vil deles mellom kommunene i programvarekatalogen. 

Brukergrensesnittet må være helt tydelig på hva som deles og hva som forblir privat, slik at det ikke er 

noe usikkerhet blant brukerne på dette området.  

 

Figur 6 – Registering av ny applikasjon med forslag fra programvarekatalogen.  

Figur 6 viser et eksempel på et skjermbilde på hvordan registrering av ny applikasjon kan gjøres. 

Brukeren får opp forslag basert på applikasjoner som allerede er registrert av andre brukere i andre 

kommuner. Dersom en applikasjon er registrert tidligere kan brukeren benytte disse grunnlagsdataene 

i sin egen registrering i sin eget applikasjonsregister.  

http://www.arkitektum.no/
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Figur 7 – Eksempel på et skjermbilde for registrering av tilleggsdata for en applikasjon.  

Når brukeren benytter seg av eksisterende grunnlagsdata så er det kun egne data, som for eksempel 

«kostnader» og «systemansvarlige» som behøver å fylles ut, se Figur 7. Dette gjør at det er lav terskel 

å registrere nye applikasjoner. Informasjon som andre allerede har hentet inn, slipper brukeren å bruke 

tid på. 

I tillegg til å registrere at kommunen bruker denne applikasjon kan det opprettes tilhørende datasett 

som applikasjonen forvalter. Det kan også opprettes kobling mot felleskomponenter som 

applikasjonen støtter. Til slutt registreres også hvilket tjenesteområde denne applikasjonen benyttes i. 

Dette vil være verdifull informasjon å benytte som grunnlag for analyser og det videre 

digitaliseringsarbeidet. 

Takket være systeminformasjonen fra den delte programvarekatalogen så er det mulig for brukeren å 

se hvilke datasett denne applikasjonen vanligvis forvalter, hvilke felleskomponenter den støtter og 

tjenesteområder den vanligvis benyttes i. For en kommune som starter med blanke ark når det gjelder 

registrering av applikasjoner vil en slik delt programvarekatalog være gull verdt for å komme i gang 

med å bygge opp oversikten over sin egen systemarkitektur.  

Analyser av arkitekturen 

Det som skiller dette APM-systemet fra et standard APM er koblingen mellom applikasjon, 

tjenesteområde og datasett. Denne koblingen muliggjør analyser som er relevant for kommunens 

digitaliseringsarbeid. Forhåndsdefinerte analyser gjør det lettere å finne potensielle 

digitaliseringsprosjekter og kunne realisere gevinster raskt. Men systemet bør også kunne gi 

muligheter til å gjøre dypdykk ned i systemarkitekturen og se på utvalgte variabler uten at dette må 

være forhåndsdefinert.  

http://www.arkitektum.no/
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Figur 8 - Eksempel på hvordan ulike analyseresultater kan vises. 

Figur 8 viser hvordan ulike forhåndsdefinerte analyser kan presenteres i applikasjonen. I dette 

eksempelet har brukeren valgt å se nærmere på overlappende applikasjoner. Dette er applikasjoner 

som har samme ansvarsområde overfor det samme datasettet. I eksempelet er det vist et utdrag fra 

systemarkitekturen hvor de ulike tjenesteområdene er gruppert på kommunens forvaltningsoppgaver.  

 

 

Figur 9 - Navigering i tjenesteområde for å vise analyseresultater. 

http://www.arkitektum.no/
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Figur 9 viser hvordan brukeren kan navigere i strukturen for å finne frem til ulike analyseresultater. I 

dette tilfellet vises hvordan man kan visualisere at to applikasjoner har samme ansvarsområde overfor 

et datasett. Her har vi kun vist et eksempel på hvordan analysedelen av verktøyet kan benyttes. Det vil 

være mange måter å visualisere arkitekturen på. Hvilke rapporter og analyser som skal utvikles vil 

komme mer tydelig frem gjennom kartleggingen som skal gjøres hos de utvalgte kommunene. 

Funnene fra analysene av systemarkitekturen vil danne grunnlaget for digitaliseringsprosjektene som 

settes i gang i kommunene.  

Distribusjon av datasett til datakataloger 

En viktig del av prosjektet vil være å publisere data til datakatalogene. Når kommunene har kommet 

så langt i prosessen at de har fått oversikt over applikasjonene og tjenesteområdene de er tilknyttet, så 

må datasettene kartlegges. APM-systemet må sørge for at det er mulig å registrere det som kreves av 

informasjon for å være i henhold til DCAT-AP-standarden. DCAT-AP-standarden benyttes for å 

beskrive datasett i datakatalogene. Difi har laget en tilpasset norsk variant av denne, DCAT-AP-NO 

https://doc.difi.no/dcat-ap-no/. Arkitektum har gjennom Geonorge-prosjektet for Kartverket jobbet 

med å implementere denne standarden og bruker den for å publisere datasett til den nye felles 

datakatalogen som forvaltes av Brønnøysundregistrene og til data.norge.no. I Geonorge-prosjektet er 

Arkitektum med på forvaltningen av Kartverkets egen datakatalog og har gjennom dette arbeidet fått 

meget god kunnskap om dette temaet. 

Vi ser for oss at publisering av datasett kan gjøres direkte fra APM-systemet. Dersom datasettene 

inneholder nok informasjon, kan publiseringen gjøres automatisk. Dette er illustrert i Figur 10. Det er 

også mulig å sette opp automatisk publisering for eksempel for å få med seg oppdateringer.  

 

Figur 10 - Eksempel på publisering av datasett til felles datakatalog. Listevisninger over publiserte og ikke-publiserte 

datasett gir god oversikt over situasjonen. 
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