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Tema 

 

• Om Viken fylkeskommune og etableringsprosjektet Viken 2020 

 

• Arkitektur og arkitekturprinsipper 

 



Viken fylkeskommune 

• 1,2 millioner innbyggere 

• 10.000 ansatte 

• 58 skoler - over 40 000 elever 

• 51 kommuner fra 2020 

• Vikens hovedkontor (fra 2023) i Sandvika, i tillegg 
til Nedre Glomma (Sarpsborg) 

• Parlamentarisk styringsform 

• Bygging av administrativ struktur pågår – alle 
ansatte innplassert før sommerferien 2019 



Viken fylkeskommunes visjon: 

 

  Viken viser vei 
    Bærekraft * Utvikling * Kompetanse 

 

 



Alle brukergrupper skal fra 1.1.2020 oppfatte at Viken 
fylkeskommune er en fylkeskommune.  

 

Alle tjenesteområder Viken fylkeskommune har ansvaret for 
og der det er naturlig, skal ha startet prosesser for å 
digitalisere tjenestene. 

 

Viken fylkeskommune skal ta en sentral rolle i digital 
tjenesteutvikling i regionen. I tillegg skal den nye 
fylkeskommune være en pådriver for felles digital 
tjenesteutvikling i samarbeid med andre offentlige aktører.  

 

Attraktiv arbeidsplass innen digitaliserings- og IKT-området.  

 

Digitale ambisjoner (1.1.2020) 





• Felles arkitekturprinsipper ble etablert tidlig i 
prosjektperioden – legge et solid grunnlag for fremtidens 
digitale fylkeskommune. 

• Prinsippene fungerer som overordnede retningslinjer for 
alle leveranser og delprosjekter - ivaretar hvordan 
brukerbehov, arbeidsprosesser og teknologi skal bygges 
sammen. 

• Riktig arkitekturstyring er kritisk for å realisere digitale 
mål. 

• Arkitekturprinsippene og arkitekturstyring ivaretas av 
Vikens arkitekturråd 

• Felles arkitekturprinsipper kan bidra til enklere samarbeid 
i kommunesektoren 

 

 

Arkitekturstyring 



• Styringsmodell for digitalisering i Viken fylkeskommune 
skal sikre helhetlig styring, forvaltning og kontinuerlig 
utvikling av digitale løsninger. 

• Arkitekturen sikrer strategisk kobling mot de digitale 
målene og vil bidra til at alle tjenester sees i en større 
sammenheng (unngå siloløsninger). 

• Standardisering og samarbeid på tvers av 
fylkeskommunene 

• FINT 

• Skoleadministrasjon (VIS) 

• SAMS IKT 

• Felles arkitektur kan bidra til enklere og raskere 
samarbeid også i regionen og kommunesektoren 

• KS Virksomhetsarkitektur 

 

 

 

Arkitektur som grunnlag for samarbeid 
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Spørsmål? 



• Lite helhetlige løsninger, men mye «suboptimalisering» 

• Prosjekter mangler målbar kobling mot strategiske mål 

• Lite standardisering av prosesser, funksjoner, og IT løsninger 

• Lite «gjenbruk», mange finner opp «det samme hjulet» 

• Lite effektiv samhandling mellom ulike interne avdelinger, med 
eksterne kunder/partnere (samt mellom ulike 
arkitekturområder) 

• Lite effektiv informasjonsflyt 

• Dårlig gjennomgående «governance», som fører til: 

• Manglende smidighet 

• Dårlig sikkerhet 

• Dårlig konsekvensforståelse av endringer 

• Dårlig kost/nytte for virksomheten som helhet 

 

Konsekvenser ved manglende arkitekturstyring 

Kilde: The Union of Romanian 
Architects 

 


