Spørreskjema sendt til virksomhetene 2018
Spørsmål

Svaralternativer

Virksomhet
Fyll inn

Hvem er prosjekteier/ansvarlig for
prosjektet?
Departement
Departement som virksomheten
rapporterer til

Fyll inn

Prosjektnavn

Fyll inn

Kontaktinformasjon

Fyll inn

Prosjektfase
Velg hvilken fase prosjektet er i
Har prosjektet finansiering?
Har virksomheten finansiering til
gjennomføring av prosjektet?






Idé
Konsept
Planlegging
Gjennomføring





Ja
Nei
Delvis

Beskrivelse av prosjektet
Ta med følgende fra utredningsinstruksen:
- Hvilket samfunnsproblem/behov skal
løses?
- Hva skal dere gjøre for å løse
problemet/behovet (tiltaket)?
- Hvilke forventede positive og negative
virkninger har tiltaket, og for hvem?
- Hva er de (mulige) økonomiske
gevinstene av tiltaket?

Fyll inn

Legger tiltaket til rette for deling og
gjenbruk av data?





Ja
Nei
Ikke avklart-Usikkert

Har tiltaket som mål å tilrettelegge for
mer helhetlige og sammenhengende
tjenester til brukerne?





Ja
Nei
Ikke avklart-Usikkert

Hvem blir berørt av prosjektet i statlig
sektor?






Virksomheten selv (internt prosjekt)
Andre statlige virksomheter i egen
sektor
Andre statlige virksomheter utenfor
egen sektor
Hele statlig sektor





Berører ikke kommunal sektor
Kommuner
Fylkeskommuner

Med berørt mener vi:
- bruke løsningen og/eller
- avgi data til løsningen og/eller
- motta data fra løsningen
Hvem blir berørt av prosjektet i
kommunal sektor?
Med berørt mener vi:



Spørsmål
-

bruke løsningen og/eller
avgi data til løsningen og/eller
motta data fra løsningen

Svaralternativer


Hele kommunal sektor





Virksomheter i privat sektor
(næringsliv)
Innbyggerne
Næringsliv og innbyggere






Under 10 millioner
10-50 millioner
50-100 millioner
Over 100 millioner





Utvikle en løsning for intern
administrasjon (lønn, regnskap, HR,
arkiv, etc)
Utvikle en løsning for å forbedre
eller effektivisere virksomhetens
oppgaveløsing (Saksbehandling,
fagsystemer og annen ekstern
oppgaveløsing)
Utvikle løsninger som skal endre
hvordan virksomheten løser sine
oppgaver (kutter ut oppgaver, nye
måter å løse oppgavene på)
Lage en løsning som legger til rette
for helhetlige og sammenhengende
tjenester til brukerne
(tjenestekjeder)
Utvikle en løsning som legger til
rette for deling og gjenbruk av data
Forbedre sikkerheten og/eller
driftsstabiliteten i løsningen
Utvikling av en teknisk fellesløsning




Kan publiseres
Unntatt offentlighet

Hvem blir berørt i privat sektor?
Med berørt mener vi:
- bruke løsningen og/eller
- avgi data til løsningen og/eller
- motta data fra løsningen
- de som blir registrert i løsningen
(personer og virksomheter)
Antatt kostnadsramme for prosjektet
Dette omfatter kostnader til anskaffelse av
løsning, kostnader til konsulenter,
kostnader til nye stillinger og andre direkte
utgifter.



Type prosjekt - Hva er hovedhensikten
med prosjektet/tiltaket?



For å kunne sammenlikne prosjekter
ønsker vi at dere kategoriserer prosjektet.
Vi benytter en kategorisering utarbeidet av
Skate.






Kan all oppgitt informasjon om
prosjektet publiseres, eller skal det helt
eller delvis unntas offentlighet?
Hvis ikke alt kan offentliggjøres, ber vi
om en kort begrunnelse og henvisning
til aktuell hjemmel og hva som skal
unntas.
Har prosjektet vært drøftet med
kommunenes interesseorganisasjon
KS?

Fyll inn





Ja
Nei
Ikke relevant

