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Värdefulla kommunsynpunkter till VERVA i arbetet med
nationella och internationella standarder inom IT-infrastruktur
Den kommunala intresseföreningen Sambruk har som ett kommungemensamt
initiativ, i nära samverkan med VERVA, lämnat en rad konstruktiva förslag till
kompletteringar till både det nationella ramverket för interoperabilitet –NRI
och den europeiska motsvarigheten, EIF 2.0 samt till EU/IDABC:s
utvärderingsmetod för standarder och specifikationer, CAMSS. Arbetet är en
fortsättning på Sambruks framtagning av en övergripande
arkitekturbeskrivning, Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) i version 2.0, som
presenterades hösten 2007.

Traditionellt har IT-stöd till kommunal verksamhet oftast utgjorts av separata system
för varje specifikt verksamhetsområde (förvaltning/nämnd). Detta faktum har resulterat i att IT-stödet är uppdelat och separerat – det s k stuprörsproblemet – med
överlappande funktionalitet, vilket innebär ett antal nackdelar för kommunerna.
Nackdelarna är dels av ekonomisk karaktär, eftersom flexibilitet och utbytbarhet av
specifika systemdelar är mycket begränsad, dels hindras en övergripande satsning på
samverkande funktioner, framförallt e-tjänster för kommunernas externa intressenter
samt funktioner för gemensamt kontaktcenter. För att skapa reella och konkreta förändringar i det här avseendet har Sambruk tagit fram ett gemensamt upphandlingsverktyg genom lanseringen av ÖTP 2.0. På nationell och internationell basis har
liknande initiativ tagit av olika standardiseringsforum, i Sverige inom VERVA och
på EU-nivå inom bl a IDABC.
Som enda kommunala organisation har Sambruk nu levererat förslag till
kompletteringar till tre pågående projekt som arbetar med framtagning av nya,
gemensamma standarder och riktlinjer inom IT-arkitektur
”Detta är ett tydligt och bra exempel på hur kommuner i samverkan kan agera för
att påverka marknadsaktörerna, dels direkt via övergripande, gemensamt antagna
infrastrukturspecifikationer (ÖTP), dels genom ett konstruktivt samarbete med
VERVA i nationella och internationella standardiseringssträvanden”, säger ClaesOlof Olsson, Sambruks Verkställande tjänsteman. ”Med hjälp av ÖTP har vi redan
sett början till ett paradigmskifte vad gäller de stora IT-leverantörernas syn på
systemarkitekturen och med VERVA som partner har vi fått en kanal till motsvarande
initiativ på en större arena”, fortsätter Claes-Olof.
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”Från VERVAs perspektiv ser vi det mycket värdefullt att få välstrukturerad och
konstruktiv information om kommunernas IT-satsningar, deras behov och krav på en
effektiv IT-infrastruktur” framhåller Karl-Mårten Karlsson och Karl Wessbrandt,
utvecklingsstrateger på VERVA och ansvariga för Sveriges bidrag till EU-kommissionens program IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services
to public Administrations, Business and Citizens). Programmet ingår i EU-kommissionens Generaldirektorat för Informationsteknik – DIGIT, där man bl a arbetar med
vidareutveckling av EU-ramverk för interoperabilitet – EIF2, samt utvärderingsriktlinjer för standarder och specifikationer – CAMSS.
”Den senaste leveransen gällde synpunkter till förslaget om CAMSS, där jag
vidarebefordrat hela Sambruks svar till projektledningen, vilket man tacksamt
noterade, särskilt som Sambruk var den hittills enda inkomna synpunkten från
kommunsektorn i Europa” påpekar Karl Wessbrandt.
”Standarder inom IT-infrastruktur är ett lika komplext som viktigt område för att
skapa långsiktig nytta, både inom redan gjorda och framtida investeringar för en
effektiv e-förvaltning – därför har Sambruk målmedvetet satsat på samarbete, såväl
mellan kommuner som med VERVA och andra standardiseringsorgan. Eftersom det
också handlar om att påverka stora internationella aktörer på IT-marknaden är det
väsentligt att våra strävanden kan kanaliseras och koordineras med motsvarande
projekt på EU-nivå” avslutar Claes-Olof Olsson.

För ytterligare information kontakta:


Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman – Sambruk, tel 0703-14 11 92



Karl-Mårten Karlsson, utvecklingsstrateg – VERVA, tel 08-550 557 42



Karl Wessbrandt, utvecklingsstrateg – VERVA, tel 08-550 557 12

På Sambruks webbplats, www.sambruk.se finns både ÖTP v2.0 och Sambruks
kommentarer och synpunkter på NRI, EIF2 och CAMSS publicerade.
Sambruk är en intresseförening, öppen för alla Sveriges kommuner, som idag omfattar
ett 80-tal medlemskommuner, som samarbetar för utveckling av kommunal e-förvaltning
och därtill hörande områden. Medlemmarna i Sambruk är jämnt spridda över hela
landet och är såväl kommuner i glesbygd som i storstad.
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