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0.

Innledning
Forrnalet med dette innlegget er a:
-

skissere en modell av den statlige virksomhet som kan tjene
som en ramme for a dr0fte innf0ring av datamaskiner i s-ta-tsforvaltn ingen,

-

gi en oversikt over de viktigste trekk ved innf0ring av datamaskiner i norsk statsforvaltning,
peke pa enkelte momenter av betydning for den videre utbygging
av datamaskinelle informasjonssysterner i statsforvaltningen.

Vi tar utgangspunkt i samfunnet som det totale system og
betrakter den statlige virksomhet som et delsystem med oppgave a betjene
samfunnssystemet.

En viktig komponent i det statlige system er de stat-

lige informasjonssystemer.

For a utf0re informasjonssystemenes funk-

sjoner mer hensiktsmessig tas datamaskiner i bruk.

1.

Statlige systerner

1.1 Statlige ogpgaver
Med utgangspunkt i en malsetting for samfunnet har den statlige

virksomhet to hovedoppgaver:
1)

a utforme generelle regler og planer3

2)

a treffe og ut0ve avgj0relser i enkelttilfeller.

Utforming av generelle regler m.m. skjer med sikte pa a x>ealisere samfunnets malsetting og bygger pa utredning og planlegging.
Beslutninger og ut0velser i enkelttilfeller tar sikte pa a handheVe
reglene og far karakter av administrasjon, drift og kontroll.
1.2 Statlige informasjonssysterner
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Vi betrakter samfunnet som sammensatt av to deler, det Statlige

\^-'

systemet, S-systemet, og publikumssystemet, P-systemet.

P-systemet

bestar av et stort antall objekter som hver er kjennetegnet ved en rekke
tilh0rende prosesser.

Egenskaper ved en slik prosess som krever en

avgjarelse i et statlig informasjonssystem er et enkelttilfelle.
Systemet kan deles i sektorer etter arten av de prosesser som observeres.

Tradisjone.lt. bar det vsrt vanlig ogsa a organisere S-systemet

bade i faglige delsystemer ("etater", "serviceorganer") for betjening
av objektene i P-systemets forskjellige sektorer og i politikkutformende
delsystemer ("Storting", "departementer"') =
Vi forestiller oss et sterkt forenklet P-system med bare to
sektorer eller typer av prosesser, og et tilsvarende forenklet S-system
med fern delsystemer slik figur 1 viser.
relle regler.

I System 0 utformes de gene-

Bette systemet vil ha behov for a sarnie informasjon soin

kan bidra til a vinne irmsikt i de "lovmessigheter" som gjelder for
P-systemets prosesser og S-systemets funksjoner for a kunne utforme et
mest mulig hensiktsmessig regelverk.

Systemet bar derfor behov for §

sarnie og koordinere informasjon om alle sider ved samfunnets virksomhet,
men det har ikke til oppgave a foreta enkeltavgj0relser.

Enkeltavgj0r-

elser for objekter i P-systemets Sektor 1 og Sektor 2 treffes henholdsvis
av System 1 og System 2, mens tilh0rende ut0velser foretas av System 3
og System 4-,

Systemene 0, 1 og 2 i var modell utgj0r saledes de Statlige

informasjonssystemer, men organisatorisk vil som oftest System 1/3 og
System 2/4- vaare to ut0vende institusjoner.
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Figur 1: Forenklet modell av samfunnssystemene.

Det enkelte informasjonssystem bar to Interne funksjoner:
informasjonsoppbevaring3
-

informasjonstransformasjon.

Dessuten er de forskjellige systerner bundet sammen av et nettverk
av informasjonskanaler med:
informasjonstransmisjon
som ekstern funksjon.
Komponentene i informasjonssystemene er informasjonsbeholdninger
og informasjonsstr0mraer symbolisert med henholdsvis sirkler og hele
streker i figuren. En informasjonsbeholdning, B.,er kjennetegnet ved
omfang, sammensetning og organisasjon av den informasjon den inneholder.
Omfanget og sammensetningen kan endres ved inngaende informasjonsstr0mmer,
mens organisasjon, og derved informasjonstilgjengeligheten, antar vi er
bestemt av den datamaskinkapasitet og arbeidskraft som bar vsrt nyttet
til systemutvikling. En informasjonsbeholdning er med andre ord karakterisert bade ved den informasjon som bar str0mmet inn og den innsats
som bar vart gjort for a ta vare pa informasjonen med sikte pa framtidig
bruk.
Det finnes to typer av informasjonsstr0mmer, interne og eksterne
str0mmer. En intern str0m, T., initieres ved kopiering av informasjon
fra et systems informasjonsbeholdning. Informasjonen transformeres
deretter over pa en arm en form og gar inn i samme systems informasjonsbeholdning.

I var modell finnes det to transformasjonsformer: utfor-

ming av generelle regler og planer, TO, og av avgj0relser, T og T,,, om
enkelttilfeller.
Den interne str0ins egenskaper antar vi er bestemt av vedkommende
informasjonsbeholdnings egenskaper, den systemutvikling som er utf0rt og
den datamaskinkraft som nyttes i vedkommende transformasjonsfunksjon.
En ekstern informasjonsstr0m, I.., initieres ved kopiering av
informasjon fra System i's informasjonsbeholdning og informasjonen
transmitteres til System j's informasjonsbeholdning dersom S3rstem j er
et informasjonssystem, konverteres til en fysisk aktivitet dersom
systemet er et ut0vende system eller distribueres dersom det mottakende
system er P-systemet. Egenskapene ved en ekstern str0m vil vi anta er
bestemt av egenskapene ved informasjonsbeholdningen i avsendersystemet,

den sys-temu.-tvik.line' Ror" er" u-tf*r--t og den da'tawaskinkx'crft som nyttes i
forbindelse med transmisjonen. Telekommunikasjonsnettet forutsetter vi
her tilpasset behovet.
Vi forutsetter at de egenskaper ved str0mmer og beholdninger som
er omtalt lar seg uttrykke i meningsfylte og malbare st0rrelser. Viktige
sider ved disse st0rrelser vil bl.a. vsre informasjonens relevans,
kvantitet, kvalitet og aktualitet. Her vil vi n0ye oss med a sammenfatte
disse egenskaper ved uttrykket ''virkningen" av innsatsfaktorene i vedkommende funksjon.
Vi ma videre anta at virkningen av hver av de to innsatsfaktorera systemutvikling og dataraaskinkraft, varierer fra funksjon til
funksjon. Til tross for vare sterkt forenklende forutsetninger, bar
modellsystemet 3 oppbevaringsfunksjoner, 3 transformeringsfunksjoner og
14- transmisjonsfunksjoner. Uten a kjenne mer til de enkelte funksjoners
form og numeriske struktur, kan vi likevel fastsla at systemet ma vare av
koinplisert dynarnisk natur, og at det vanskelig lar seg studere uten
bruk av matematiske hjelpemidler. De virkelige systerner er selvsagt
enna mer kompliserte og uoversiktelige.
La oss f.eks. anta at vi i System 1 finner at ved a 0ke datamaskinkapasiteten i oppbevaringsfunksjonen far vesentlige forbedringer
i informasjonsbeholdningens egenskaper, betydelig bedre enn ved en tilsvarende 0kning av datamaskinkapasitBt i System 2*s oppbevaringsfunksjon.
Pa dette grunnlag 0ker vi System 1ss maskinkapasitet. Det kan imidlertid
tenkes at System 1 ville fatt en betydelig effektivitets0kning ogsa i sin
transformasjonsfunksjon om datamaskininvesteringen hadde vagrt gjort i
denne funksjon. Kan vi vsre sikre pa at investeringen gj0res i den
funksjon som gir den st0rste effekt for hele System 1? Investering i
transformasjonsfunksjonen vil pa den annen side ogsa indirekte forbedre
informasjonsbeholdningens egenskaper ved at beholdningen tilf0res mer
informasjon. Selv oin den direkte effekt av en datamaskininvestering i
oppbevaringsfunksjonen i System 1 er st0rre enn en tilsvarende i System 2,
sa har begge indirekte virkning pa hverandre og pa System 0 som igjen
genererer reperkusjonsvirkninger tilbake til de andre systemer. Kan vi
vsre sikre pa at summen av direkte og indirekte virkninger fra en
investering i S3^stem 1 er st0rre enn den tilsvarende sum en far fra en

like stor investering i System 2? Hva med difekte og indirekte vi
ninger av de samme investeringsbe!0p i alternative innsatsfaktorer, f.eks.
investeringer i systemutvikling? Sett over* en periode vil formen pa den
totale virkningskurve veere bestemt av tidsfor!0pene i de forskjellige
investeringer. Hva gir det i:bestess resultat, f0rst investering i maskinkapasitet og deretter i systemutvikling, eller omvendt? Under hvilke
betingelser vil det vasre hensiktsmessig a la enkelte str0mmer og beholdninger degenerere til fordel for en 0kt virksomhet ved andre funksjoner,
f.eks. integrering ved datadeling og annen funksjonsdeling?

Og nar er

det motsatte formalstjenlig? Problemene kompliseres ytterligere dersom
vi tar i betraktning at det statlige system virker med stramme budsjettmessige restriksjoner som blant annet kan f0re til at en investering i en
\^s

innsatsfaktor ma f0re til reduksjon i en annen faktor.
Betzaktningene ovenfor skulle vsre tilstrekkelige til a illustrere
at en hensiktsmessig innf0ring av datamaskiner i samfunnets ubetinget
st0rste nettver-k av \nformasjonssysteraer, de statlige informasjonssystemer,
representerer et stort planleggingsproblem som neppe 10ses ved at det
enkelte system eller systemfunksjon vurderes isolert. Bare ved en samlet
vurdering av systemfunksjoner og systemer i forhold til S-systemets malsettings kan en hcipe pS a oppna en formllstjenlig utbygging av datamaskinkapasiteten i staten.
1.3 Utbyggingsglanlsgging
Vi skal se litt nsrmere pa hvordan planlegging av systemutvikling
og datamaskinutbygging kan tenkes forega innen var modell. Vi forutsetter
at P-systemet etter en vurderdngsfunksjon foretar en 10pende vurdering av
relasjonene med S-sj?-st.emet, dvs. av den informasjon som S-systemet :'ir og
krever 1, form av generelle -^egler og individuelle oppgaver og av ut0velser
som S-systemet foretar i P-systemet, L0pendes eller periodevis, transmitteres resultatene av P-systenats vur-iering til S-systemet som en oppdatert malsetting (lVvalgr;).
System 0 foretar en transformasjon av denne malsetting og annen
informasjon i systemets beholdning om P-syst6n<B> Og S-systemet ti.l informasjon om predikterte framtidig tidsfor!0p for st0ia..,^sen av (je forskjellige funksjoners innsatsfaktorer. I hvilken grad i-. = Hsasjon av

disse tidsfor!0p vil tilfredsstllle den gitte malsetting, avhenger
blant annet av hvor meget og hvor relevant informasjon om P-systemets
vurderingsfunksjon og S-systeinets operative egenskaper som er oppbevart og tilgjengelig I System O's informasjonsbeholdning.

Det av-

henger ogsa av hvor raye innsatsressurser som aXlerede er allokert til
systemutvikling i de transformasjonsfunksjoner som representerer analyse
og utbyggingsplanlegging,
A utlede de r'bestei! analyse- og planleggingsfunksjoner for datamaskininvesteringer er selvsagt bare en del av problemet a planlegge
statlig virksomhet, men det bar ogsa vaere en plikt for databehandlingseksperten til a peke pa denne delen og bidra til det generelle problems
10sning.

W
1.4- Oggsummering
Konklusjonene fra var modellbetraktning er:
1) Til tross for sterkt forenklende forutsetninger er vart modellsystem
komplisert.

Komplikasjonsgraden vil imidlertid veere betydelig

st0rre i det virkelige statlige systemet.
2) Informasjonssystemene utgj0r en sentral komponent i statlige systemer.
Det finnes to hcvedtyper av informasjonssystemer orientert Kied sikte
pS henholdsvis a utforme generelle regler og a foreta avgj0relser
om enkeltobjekter ved a handheve de generelle reglene. Systemer av
den f"0rste type har behov for a koble sammen informasjon fra mange
kilder5 men beh0ver ikke sende fra seg informasjon om enkelttilfeller.
Systemer av den arm en type har behov for informasjon fra en avgrenset
sektor, men ma spre informasjon om enkelttilfeller til andre systemer.
3)

Informasjonssystemene er bundet sammen av et nettverk av informasjonsstr0mmer og pavirker hverandre gjensidig, Planlegging av datamaskinutbygging basert pS partialbetraktninger av det enkelte system eller
den enkelte funksjon tar ikke hensyn til de indirekte virkninger som
endringer i systemets eller funksjonens struktur kan ha og kan
resultere i en uhensiktsmessig utvikling.

8

'i)

En utbygging av statens informasjonssystemer i samsvar med sarafunnets
inalsetting ma forega som en sentral prosess og forutsetter bade tilgjengelighet av informasjon om P-systemets vurderingsfunksjon» og
S-systemets operative egenskaper, og planleggingskapasitet til a
utforme utbyggingsplaner.

5)

Utbygglngsplanleggingen for datamaskininvesteringer er en del i den
generelle planlegging av statens virksomhet.

System- og databehand-

lingseksperter ma framheve dette og bidra til en hensiktsmessig
10sning av planleggingsproblemet ,

2.

Innfgring av maskinell databehandling i norsk statsforvaltning

2„1 Datamaskininvesteringer
Innf0ring av datamaskiner i norsk statsforvaltning kan deles inn
i tre perioder.

Bortsett fra eksperimentelt utviklingsarbeid3 startet

den f0rste perioden i siste halvdel av 1950-arene.

Det ble da anskaffet

tre datamaskiner, en til forsvarets forskningsarbeid, en for undervisning og vitenskapelig arbeid, og en for statistiske beregninger og
administrative databehandlingsoppgaver i den sentrale statsadministrasjon=

Etter datidens malestokk var maskinene i f0rste periode av

meliorastor type og ssrlig egnet for den funksjon vi tidligere bar
betegnet som informasjonstransformasjon.
Omkring 1960 ble det anskaffet naskiner for meteorologisk
arbeid, for universitetsarbeid og for administrative oppgaver i flere
statlige etater.

Enkelte av de institusjoner som hadde vaert tidligst

ute med anskaffelser skiftet ut sine anlegg med annen generasjons
maskiner,

Det som fgrst og fremst karakteriserte maskinene i denne

perioden var magnetbandsutrustningen og raske linjeskrivere.

I denne

perioden ble en stadig rner opptatt av datamaskinens mange muligheter for
informasjonsoppbevaring og av integrering av flere funksjoner. Valget
av maskintype ble i betydelig grad bastemt av forhold i den institusjon
som tck initiativ til a fa den anskaffet.

I den siste perioden, fra midten av 1960-arene og fram til i dag,
bar datarnaskinene gjort sitt inntog i norsk statsforvaltning i et stadig
0kende tempo,

Universiteter og h0yskoler bar fatt store datamaskiner,

og statens forretningsdrivende etater bar i stor utstrekning anskaffet
egne maskiner.

Teknisk bar direkte aksess lagring, muligheter for bedre

utnytting av utrustningen gjennom multiprogrammering og planer orn utbygging for fjernbehandling og interaktiv virksomhet vsrt forhold som bar
bidratt til a sette sitt preg pa anskaffelsene.

Mens de to f0rste

periodene var preget av anskaffalser bygd pa institusjonelle 0nsker9 bar
oppmerksomheten i den siste perioden i st0rre grad rettet seg mot
maskiner som Ran nyttes i anvendelser av tverrinstitusjonell

karakter.

Fram til i dag er det relativt beskjedne ressurser som bar vasrt

^

nyttet til utstyr for a effektivisere de eksterne informasjonsstr0mmer
mellom statlige organer, selv om det na er flere utredningsarbeider og
eksperimenter i gang.
Statsforval+uiiigen i Norge disponerer i dag omkring 30 dataqaskiner til en samlet innkj0pspris pa narmere 170 raill.kr. Anleggenes
gjennomsriittlige storrelse malt etter kj0psverdi er saledes vel 5 mill,
kr.

Til sammenligning kan det nevnes at -de tre f0rste datamaskiner som

ble anskaffet, kostet i gjennomsnitt 1-1,5 mill.kr.

Bare en tredjedel

a,v maskinkapasiteten som disponeres er kj0pts de to resterende tredjedeler leies med begrunnelse at brukerne skal kunne sta fpiere til a tilpasse seg den teknologiske utvikling.

Som f01ge av sterk ekspansjon i

bruken av datamaskiner i clen siste perioden, viser en fordeling av
maskinene etter anskaffelsesar en relativt ung maskinpark.

Maskinanleg-

gene fordeler seg etter alder jamt med en tredjedel pa hver av periodene
1961-1966, 1967-1969 og 1970-1971.
Flere st0rr& datamaskiner i 20 mill.kr. klassen er bestilt for
levering i 1972=

Et anlegg skal betjene tverrinstitusjonelle systemer

og databehandlingsoppgaver for institusjoner soin ikke disponerer egne
databehandlingsanlegg.

Et annet anlegg anskaffes som fellesanlegg for

statlige vitenskapelige institusjoner i Oslo-omradet og en tredje maskin
anskaffes for universitetsbruk i Bergen,

Ser vi disse maskininvesteringer i sammenheng med de investeringer
staten bar gjort i utdanning av arbeidskraft som skal sta for bruken av
maskinene, er det irniulertid et stort sp0rsmal om det ikke ville ha vsrt
riktigere a bruke mindre pa maskininvesteringer og mer pa orpanisert
opplaaring i systenmtviklinj og maskinanvendelse.
2.2 Anvendelser av datamaskiner
En vanlig type av datamaskinanvendelse i statsforvaltningen er i
administrative inforinasjonssysteraer hvor det treffes avgj0relser i et
stort antall enkeltsaker.

Spesielt bar det vi tidligere bar betegnet

som oppbevaringsfunksjonen, vsrt viet stor oppmerksomhet som anvendelsesomrade for datamaskiner.
Et sentralt ledd i organisasjon av an informs jonsbeholdning, er
systematisk oppbygging og vedlikehold av register over de objekter som
avgj0relsene knytter seg til.

Objektene kan vsre av mange slag og

variere fra et inforrr.asjonssystem til et annet.

I enkelte systerner kan

objektene vsre per son er.. i. andre foretaktbiler eller eiendommer for a
nevne noen eksempler.

Registerarbeid i de enkelte institusjoner bar

vsrt et av de rnest populasre anvendelsesomrader for datamaskiner.
Erfaringen bar etterhvert vist at noen objekttyper gar igjen i
forskjellige registre.

For a spare un0dig registeroppbygging og vedlike-

hold, er det naerliggenae a s0ke a utvikle felles objektregistre som
vedlikeholdes og utnyttes ved hjelp av datamaskiner.

Det forutsetter

at det etableres inforrcasjonstransmisjon fra det system som er ansvarlig
for fellesregisteret til de andre systerner som gjor bruk av det.

Enkelte

tverrinstitusjonelle registre er utviklet og i drift ved hjelp av datamaskiner og andre er under utvikling,
det sentrale personregister.

Det mest framtredends er fore!0pig

Dette register bar bidratt til redusert

dobbeltinnhenting av inforniasjon og un0dige registerfunksjoner, men transmis jon av registerinforrnasjon mellom institusjoner er ikke automatisert.
De forskjellige registre er som nevnt hjelpemiddel i informasjonsmottaking,-orpanisasjon og -sending.

Men ogsa inforinasjonsbeholdningen

holdes i stigende grad i datamaskiriell form.

Innen de administrative

systerner bar blant andre trygdevesenet i stor utstrekning tatt i bruk
datamaskinelle arkiver.

Blant de institusjoner som skal bidra med

Informasjon til utforming av generelle regler og planer, er de store
dataarkiver i det statistiske system vel kjente.
Selv orn anvendelse av datamaskiner i den siste tiden i stor
utstrekning bar vaert orientert mot oppbevaringsfunksjonen, var det
transformasjonsfunksjonen som f0rst var gjenstand for anvendelse av datamaskiner i staten3og automatisering av denne funksjonen bar fortsatt.
En typisk oppgave som finnes i mange beslutningsprosesser er a klassifisere objekter i to eller flere klasser etter den informasjon en bar
om objektene.

Til hver klasse er det knyttet en bestemt avgj0relse.

En slik automatisert klassifisering utf0res for eksernpel i forbindelse

med skjerrnbildefotografering.

En annen type avgj0relser om

enkelttilfelle i mange administrative systemer er slike sorn bygger pa en
W

eller annen beregning og hvor avgj0relsen knytter seg til beregningsresultatet.

Skattevesenets automatiserte utregning av skatt er vel det

eksempel de fleste f0rst vil tenke pa.
Utforming av generelle regler eg planer forutsetter kunnskap om
bade samfunnssysternets utvikling, status og struktur for a kunne vurdere
hensiktsmessigheten av reglene.

Slike kunnskaper kan systematiseres og

formaliseres som samfunnsvitenskapelige modeller«

For utvikling og bruk

av slike modeller - spesielt pa det 0konomiske omrade - bar datamaskiner
i de senere ar spilt en betydelig rolle.

Mulighetene for a utnytte data-

maskiner i planlegging og utforming av generelle regler, bar likevel neppe
vasrt ofret den oppmerksomhet de fortjener1.

Det er grunn til a tro at

dette vil representere et omrade hvor det i tiden framover vil bli
investert betydelig i datamaskinanvendelser.

Mart beslektet med disse

anvendelser er forskning i sin alminnelighet hvor datamaskinene pa mange
felter allerede bar erstattet andre hjelpemidler.
Det sorn hittil bar kjennetegnet anvendelsen av datamaskiner i
statsforvaltningen3 er automatisering av enkelte funksjoner i adskilte
inforrnasjonssystemer.

Den metodikk og det utstyr som bar vsrt nyttet,

bar tillatt lite samspill rnellom saksbehandler/datamaskin og unodig
infleksible rutiner.

Den integrerte databehandling bar stort sett

begi^nset seg til en 0kt automatiseringsgrad av de enkelte systemfunksjoner.
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Norsk statsforvaltning har heller ikke gatt fri av debatten
omkring datamaskip.enes trussel mot privatlivets fred, Bette kan sky Ides
at utbygging av informasjonssystemer med datamaskiner er i strid med samfunnets preferanser* Mer sannsynlig er dtt imidlertid at arsaken er
rnanglende informasjon til politikere og publikura om formalet med og
planene for datamaskininvesteringene.
2o 3 Databehandlirigens__organisasjon

Anvendelse av datamaskiner tok til i institusjoner som sa at
datamaskinene representerte et hjelpemiddel for pa en mer effektiv mate
a 10se de oppgaver som var palagt dem, Fram til i dag er det interessen
i de enkelte institusjoner som bar vert den drivende kraft i utviklingen.
Det er derfor naturlig at norsk statsforvaltning har fatt en institusjonspreget utvikling av databehandlingen.

I en tidlig utviklingsfase kan

dette representere betydelige fordeler, men det leder ogsa til at en far
bade uensartet utstyr, ukoordinert systemutvikling, plan!0s ressurskonkurranse, un0dig dobbeltinnsats og problemer med a oppna 0konomisk
forsvarlig utnyttelse.
I 1961 ble det ved kgl0res0 opprettet et Racl for databehandling
i staten for a ta vare pa de koordinerende funksjoner.
oppgave a:

Radet fikk i

1) Utforme retningslinjer for tekniska 0konomisk og personalmessig
planlegging for og gjennomf0ring av nye databehandlingssystemer.
2) Fremme langsiktig planlegging med sikte pa utvikling av integrerte
databehandlingssystemer og en sarnordnet utnyttelse av maskinelt
databehandlingsutstyr i statsforvaltningen.
3) \fere radgivende organ for de bevilgende inyndigheter og de enkelte
statsinstitusjoner ved forslag ora anskaffelser av databehandlingsanlegg til staten og bruk av utenforstaende datasentraler for utf0relse av databehandiingstjenester.
4) Vurdere de resultater som oppnas ved innf0ring av maskinelle databehandlingsmetoder i statsinstitusjonene.
5) Foresla tiltak for a koordinere og effektivisere utnyttelsen av
eksisterende databehandlingsutstyrc
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6) Vurdere og gi rad i spesielle problemer som reiser seg ved innf0ring
av maskinell databehandling ._, herunder opplsrings- og rekrutteringsspgrsmal, norm er ing etc.
7) Holde seg orientert ora utvikling og bruk av databehandlingssystemer
og databehandlingsutstyr ., og foresla tiltak til fremme av forskningsarbeider og utredninger pa dette felt.
Rasjonaliseringsdirektoratet fungerer som Radets sekretariat.
Radet bar et vidt rnandat og bar uttalt seg ora alle anskaffelser
av datamaskiner i statsforvaltningens det bar utarbeidd rapporter om databehandling., standardkontrakter for statsinstitusjoners kj0ps leie og vedlikehold av datamaskiner , retningslinjer for dokumentasjon og drift sregn^/

skap m.rru
I 1961 ble Radet av Finansdepartementet anmodet om a utarbeide
et forslag til plan for utbygging av den maskinelle databehandling i
staten, herunder vurdpre berettigelsen av et felles sentralt driftsorgan.
Som sitt f0rste svar pa cienne anmodning, pekte Radet pa at de sentrale
oppgaver besto dels i planlegging og dels i gjennomfaring av planene.
og foreslo en sentral planleggingsgruppe for maskinell databehandling
i staten opprettet scm forste stepj. Qppbyrinp av denne gruppe tok til
i 1965 i Rasjcnaliseringsdirektoratet.
Det andre rnal var a fa et sentralt driftsorgan for institusjoner
uten egne anlegg og for tverrinstitusjonelle oppgaver. Radet la i 1968
fram eri skisse til organisering av de sentrale databehandlingsfunksjoner
i staten.

Dette f0rte til at et spesielt oppnevnt utvalg fikk i oppdrag

a se naermere pa sp0rsmalet om en felles driftssentral og utvalget konkluderte med at drifter, ved de eksisterende anlegg burde koordineres og
at et spesielt driftsorgan burde opprettes for a ta se^ av tverrinstitusjonelle oppgaver ot- opppaver for institusjoner som ikke hadde
tilstrekkelig maskinkapasitet selv0 Radet sluttet seg til denne innstilling
og utarbeidde narmere retningslinjer for etablering og drift av det foreslatte organ. Stortinget gav forslagene sin tilslutning og Statens driftssentral for adininistrativ databehandling ble etablert 1. januar 1972.
Radets forslag fra 1954 om et sentralt planleggingsorgan og et sentralt
driftsorgan som supplement til de institusjonsspesif ikke planleggings- og
driftsgrupper ble derved realisert.

Den viktigste av de sentrale., koordinerende oppgaver - utarbeiding
og vedlikehold av en samlet plan for videre innf0ring av datamaskiner i
statens informasjonssystemer - er fortsatt en u!0st oppgave.

3. Noen synspunkter pa videre utbygging
Alls tendenser pe.ker i retning av en fortsatt rask teknisk utvikling i maskin- og programutrustning for automatisering av informasjonssystemer* Den norske statsforvaltning bar na etablert de n0dvendige
sentrale organer som kreves for en koordinert og samfunnsgavnlig bruk
av de databehandlingsverkt0y som tilbys.

Oppgaven med a utvikle en

arbeidsmetodikk for utbyggingsplanlegging b0r na vsre en av de viktigste
forestaende mal„
F0rste steg er a kartlegge de statlige informasjonssystemers
struktur, virkemate, innbyrdes relasjoner og relasjoner til andre statlige systemer» Det bi.l ie en slik kartlegging vil gi er et n0dvendig
utgangspunkt for malrettet planlegging. Hen det er ogsa behov for ogsa at
bildet vedlikeholdes gjennom hyppig oppdatering for a vise orn den planlegging som utf0res svarer til forventningene
langt en bar maktet a fullfsre planene.

og for a kontrollere hvor

Kartleggingen forutsetter at

begrepsapparatet utvikles for a gi meningsfylte og praktiske definisjoner
av de storrelser som best beskriver systemene.
Kartleggingsarbeidet ma, foruten a tegne et bilde av de operative
tilstander innen de statlige informasjonssystemer, ogsa vise hvordan de
statlige inforraasjonssystemer virker pa publikum gjennom de informasjcnstjenester som tilbys og de ulemper de paf0rer publikum.

Det er som

tialigere nevnt denne aweining som i siste omgang skal gi et mal for
0nskeligheten av de endringer som foretas.
Investeringer i datamaskiner og systernutvikling vil ha langsiktig virkning og representere betydelige utlegg for staten. Langsiktig
investeringsplanlegging og -budsjettering er derfor n0dvendig for malrettet utbygging av statens informasjonssystemer,. Vi bar tidligere
ber0rt betydningen av at denne planlegging foregar som en aktivitet hvor
i prinsippet alle systerner eg systemfunksjcner betraktes under ett„ Med
den raske tekniske utvikling i datamaskinutrustning m.m. er en rullerende
planlegging basert pa det ovenfor nevnt.e 10pende kartleggingsarbeid av
stor betydning.
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Planleggingen krever planleggingsverkt0y i form av handterlige,
numeriske modeller av de systerner vi 0nsker a utvikle.

System- og

databehandlingseksperter b0r med sin kompetanse ha spesielle fcrutsetninger for bygging av hensiktsmessige planleggingsmodeller for de statlige informasj onssystemer.
Vi trenger planleggingsmodeller som forklarer hvordan og med
hvilken styrke de forskjellige systemkomponenter reagerer pa enkle og
simultane endringer i de viktigste innsatsfaktorer, hvordan reaksjonene
sprer seg lokalt gjennom vedkommende system og videre til andre system,
hvordan og i hvilken grad de kuramulerte reaksjoner virker inn pa det
statlige systems maloppnaelse.

De modeller det er behov for vil vaare sa

kompliserte som verken kan tenkes konstruert eller utnyttet uten bruk av
datamaskiner3 men det kan neppe vsre noen alvorlig hindring for planleggere innen dette felt.
Det er rimelig at en starter ut med modeller bygd pa relativt
enkle forutsetninger og vidareutvikler modellene etterhvert som en vinner
erfaring,

Det har vsrt laget og er i bruk kompliserte planleggingsmodel-

ler for andre formal i norsk statsforvaltning som viser at det lar seg
gjare a bade bygge og dra nytte av modeller for planlegging av systemer
med meget kompliserte nettverk av relasjoner.
Mar modellene har nadd et utviklingsstadium hvor de kan gi bedre
holdepunkter enn de tradisjonelle metoder for utbygging av datamaskinanleggene, b0r det arlig utarbeides:
budsjetter som viser hvor meget staten totalt b«5r satse pa utbj^gging av sine inforinasjonssystemer i framtidige perioder og hvordan disse be!0p b0r fordele seg pa forskjellige innsatsfaktorer,
priinsrt systemutvikling og datamaskinkraft,
programmer som viser hva som b0r gj0res i de forskjellige systemer
og systerafunksjoner i de enkelte perioder og hva de direkte og
indirekte virkninger vil bli i de etterf01gende perioder.
Presentasjonsmessig synes det rinelig at det gis relativt
detaljerte opplysninger for de narmeste perioder og med grovere planer
for de perioder som ligger lenger ute i framtiden.

Det synes ogsa

f
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naturlig at framstillingen suppleres med en sammenligning av tidligere
planer og realisasjoner.
Et planleggingsverkt0y som her skissert, vil i var modell i
avsnitt 15 bety en forbearing av strukturen i
T

transformasjonsfunksjonen,

for utvikling av planer for de forskjellige systemers operative

betingelser.

Det vil ogsa gi resultater i form av bedre informasjon om

utbyggingsplaner til publikum som vil fa h0ve til a reagere med sin
vurdering f0r planene settes iverk.

