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Lysark 6 

• Pecha Kucha-formatet 
• utviklet av Astrid Klein og Mark Dytham 
• ved Klein Dytham architecture.  



Sammenbrudd serverrom 

 



Underslag og filnedlasting 

• 20 lysark vises i 20 sekunder hver 



Meld. St. 27 – Digital agenda for Norge 

Offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for 
brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr 
dem. Sektorene må derfor samarbeide om å lage helhetlige 
brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i 
tjenestekjeder tilpasset brukernes behov og livssituasjoner. 
Tjenestene bør være tilgjengelige hele døgnet, og tilpasset mobile 
enheter. 



Forstudier 



Formål 



Økonomisk utfordring på IT 

Tid 

IT kapasitet 

Inngangs  
barriere 

Under kapasitet 
Over kapasitet 

Antatt dataforbruk - lagring 

Potensielt tap 
av tjenester 

Bortkastet 
kapasitet 

Datakraft kapasite  
Reelt forbruk 



Prosjektets videre utvikling 

 
• Anbudsprosess gjennomført med ekstern innkjøpskompetanse 
• Kontrakt med leverandør signert juni 2017 
• Tildelt prosjektskjønnsmidler fornying og innovasjon fra 

Fylkesmannen i Troms 
• 2 prosjektmedarbeidere 
• utforske mulighetsrommet i den digitale løsningen(samhandling innbygger 

– tjenesteyter - saksbehandler, velferdsteknologi)  

 



Hvor er denne «skyen» vi prater om? 

Microsoft datasenter, Dublin 

Microsoft datasenter, 
Amsterdam 

• Dataskyen er ISO-sertifisert.  
• Godkjenning fra norske myndigheter 

på å lagre personopplysninger 
 



Sikkerhet 

• Bred enighet i bransjen om at skyløsninger ivaretar sikkerheten 
bedre enn lokale datasenter 

• Maskiner med mange «lag» sikkerhet 
• Dataskyen som blir benyttet i PolarSky-prosjektet er ISO-sertifisert.  
• Microsoft har godkjenning fra norske myndigheter på å lagre 

personopplysninger 
• Microsoft Azure er målt opp mot Helse Normen og funnet i orden. 

 
 



Sikkerhet 

• Bred enighet i bransjen om at skyløsninger ivaretar sikkerheten 
bedre enn lokale datasenter 

• Maskiner med mange «lag» sikkerhet 
• Dataskyen som blir benyttet i PolarSky-prosjektet er ISO-sertifisert.  
• Microsoft har godkjenning fra norske myndigheter på å lagre 

personopplysninger 
• Microsoft Azure er målt opp mot Helse Normen og funnet i orden.  

 
• De eneste med tilgang på informasjon er dataansvarlige i 

kommunene – lokalisert på Sjøvegan 
 



Sikkerhet 

 



Kultur vs sikkerhet 

• Innføring av teknologi – bare en del av 
prosjektet 

• Møte krav i GDPR parallellt med behov i 
prosjektet 

• Brukeradopsjon sikkerhet – kritisk 
suksessfaktor 
 



Nytt datasenter 



Ny arbeidsplass 

Digitalt veikart 
 
Samhandling i fokus 



Helhetlige løsninger – innbygger/næringsliv 



Lysark 11 

• Bruk egnede diagrammer og bilder 
• Bruk punkter bare når det er nødvendig 
• Unngå helt lange tekster 
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