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Innhold

• Mål: løsningskomponenter og data fungerer sømløst på tvers av 
ulike leverandører

• Dagens utfordringer og tiltak basert på:

– Rapport fra strategigruppe, oppnevnt av KS og Kartverket

– Rapport fra ArkivLett, bestilt av GeoLett-prosjektet
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Sentralt mål: løsningskomponenter og data må fungere sømløst på tvers 
av ulike leverandører!
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Programsatsing GeoIntegrasjon: 5 arbeidspakker 2019 – 2021

1. GI Arkiv: Nytt grensesnitt - OpenAPI (REST) - integrert mot KS sin 
meldingsformidler- FIKS IO og ett integrasjonspunkt/HUB

2. GI Politisk behandling: nytt grensesnitt for å håndtere møter og utvalg

3. GI Plan: nytt oppdateringsgrensesnitt mot kommunale planregistre

4. GI Synkronisering: teste ut store dataoverføringer via FIKS, estimere 
versjon 2.0 av GeoSynkronisering basert på FIKS IO og Dokumentlager

5. GI Matrikkel: grensesnitt via FIKS, utredning av teknologi i forhold til lokale 
matrikkelkopier, Min side
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Geointegrasjon – Tekniske utfordringer

• Krevende med brannmuråpninger og VPN løsninger.

• Svake krav til autentisering og autorisering i standarden.

• Punkt-til-punkt integrasjoner med kompleks konfigurasjon og tungt 
vedlikehold.

• Basert på eldre teknologi.
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Geointegrasjon – Nye behov

• Behov fra nasjonale virksomheter (NAV, Skatt, Vegvesenet etc.) å 
bruke GI tjenester i alle landets kommuner.

• Behov for en løsere, asynkron kobling mellom fagsystemer og arkiver.

• Økte krav til sikkerhet aktualisert ved økt bruk av skyløsninger.

• Nye behov for samspill mellom eByggesak og ePlansak systemene.

• Økende antall fagsystemer stiller ytterligere krav til en presis og 
entydig standard.

• Enkelte av GI pakkene har funksjonelle mangler.
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Foreslått ny arkitektur
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Geointegrasjon Arkiv
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• Omlegging fra et tett, synkront samspill mellom fagsystem og arkiv til 
en løsere kobling mellom to uavhengige systemer der fagsystemet 
kun benytter GI Arkiv Oppdatering til å arkivere sluttresultatet av en 
saksbehandling.

• Komplettere GI Arkiv Oppdatering med manglende operasjoner og 
metadata i eMeldingene.

• Tilrettelegge en nasjonal HUB som felles integrasjonspunkt for å 
redusere antall integrasjonspunkter mot kommunale arkiv

• Primærområdet for et eMelding-basert GI system er enkel arkivering.



ArkivLett - anbefalinger

• Reduserer antall integrasjonspunkter og behovet for detaljert domenekunnskap 
ved søk i kommunale arkiv

• Standardisere metadata som påføres dokumenter

– Ved løpende saksbehandlingen

– Når papirarkiv skannes

– I eksisterende digitale arkiv

• Lagre beslutningsgrunnlag («gjeldende dokumenter») som del av vedtak

• En veileder som kommunene og systemleverandører kan støtte seg til når de 
skal skanne historiske arkiv eller implementere nye system i kommunene

• Videreutvikle eByggeSak, Noark 5, GI-standarden og Noark 5 tjenestegrensesnitt 
slik at disse støtter bedre opp om «selvbetjeningsløsninger»



ArkivLett: Redusere integrasjonspunkter 
for byggesøknadsløsninger
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Alternativ 1



Alternativ 2 
FIKS Innsyn som integrasjonshub
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Geointegrasjon – Politisk behandling

I forbindelse med eByggesak og ePlansak er det avdekket behov for å 
standardisere samspillet mellom disse systemene og kommunens system for 
politisk behandling:

• Sende saksframlegg fra fagsystemet

• Sette saksframlegget opp til behandling i utvalg og utvalgsmøter

• Motta resultatet av den politiske behandlingen i fagsystemet 
(møteprotokoll/vedtak)

Denne funksjonaliteten er ikke dekket av hverken GI eller Noark 5 
tjenestegrensesnittet. 

Det anbefales å spesifisere en egen GI pakke for dette.
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Geointegrasjon - Plan

• Anbefaler at behov fra ePlansak danner grunnlag for spesifikasjon av 
nytt GI Plan Oppdatering grensesnitt basert på FIKS som 
meldingsformidler.

• Tilpasses revidert NPAD
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Geointegrasjon - Matrikkel

• Nytt grensesnitt for eByggesak til 
Matrikkel basert på FIKS v1 fra  
sommeren 2018
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Trappetrinn i overføring/datapakke
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Nivå 0 : Saksnummer/url på vedtak

Nivå 1 : Gjeldende tegninger/grunnlag fra vedtak

Nivå 2 : + matrikkelopplysninger

Nivå 3 : + ByggesaksBIM

Nivå 4 : + digital situasjonsplan



Min side – piloteres i samarbeid med Kristiansand kommune



Mine eiendommer



Mine byggesaker



GI Matrikkel

• Utrede brukerbehovene i forhold til tilgang til eiendomsinformasjon via KS-
MinSide/Mine Eiendommer

• Spesifisere og standardisere eventuelt nye grensesnitt/pakker

• Utrede og spesifisere valideringstjenester mot sentral Matrikkel (validering av 
om et datasett lar seg lagre i Matrikkelen)

• Utrede og testing av direkte oppdatering av bygningsinformasjon i sentral 
matrikkel fra ulike fagsystemer

– Er dagens oppdateringsgrensesnitt mot matrikkel egnet for oppdatering av 
feks bygningsinformasjon fra ulike fagsystemer?

– Hva må på plass av teknologi/grensesnitt for at fagsystemer skal kunne 
oppdatere sentral matrikkel direkte? 

• Utrede teknologi og strategi i forhold til bruk av lokale matrikkelkopier fremover

– Gjennomgang av arkitektur, teknologi og strategi i forhold til bruk av lokale 
matrikkelkopier fremover



Videre prosess

• Detaljere innholdet i de enkelte arbeidspakkene, bearbeide evt innspill fra 
kommuner og andre

• Detaljere budsjettene og framdriftsplan

• Behandle programsatsingen i KS sine råd og digitaliseringsutvalg (DU)

• Avklare finansiering

– KMD

– KommIT-rådet før sommeren

• Kan være vi kommer i gang før sommeren


