RAMMEBETINGELSER
SOM MULIGGJØR

ØKT
SAMORDNING

FELLES
LØSNINGER

BEDRE BRUK
AV DATA

Vi har etablert felles virksomhet- og behovsforståelse
Vi har tydelig ansvar- og rolleforståelse
for samhandlingsfunksjonen

Steg

1

Vi har felles forståelse for hvilke rammebetingelser som muliggjør og vanskeliggjør
samordning av nød- og beredskapskommunikasjon
Vi har samordnet styringsdialog, og finansiering til samordningsinitiativer

Vi har oversikt over muligheter i
eksisterende løsninger hos aktørene

Vi har en strategi og handlingsplan for
hvordan vi skal dele og bruke data, inkl.
data til og fra befolkningen

Vi har forståelse for hvordan vi skal ta i
bruke ny teknologi og nye løsninger for
å oppnå felles redundans, robusthet,
interoperabilitet og sikkerhet

Vi har samordnede tildelingsbrev
Vi har tverrsektorielle utredningsmiljøer som har tid, ressurser og rammer til å gjennomføre
nyttig og nødvendig arbeid for gode beslutningsdokumenter til Nasjonal styringsmodell

Vi har harmonisert lovverk som
understøtter rammebetingelsene

Steg

2

Vi har samordnende innovasjonsmiljøer
med kultur for å utforske

Vi har felles standarder og standardiserte grensesnitt som ivaretar sikkerhet, og muliggjør tverrsektoriell integrasjon og interoperabilitet
Vi har politiske og juridiske føringer som sørger for at alle etater utvikler systemer og strukturer iht. felles rammer
Vi er proaktive og påvirker de nasjonale digitaliseringsprosjektene som berører oss
Vi har løsninger og rutiner som muliggjør samordning

Vi har sikker, hjemlet, rettidig og effektiv
deling av data mellom alle relevante
aktører involvert i hendelseshåndtering

Steg

Vi har felles kommunikasjonsplattform som muliggjør nødvendig informasjonsdeling og samhandling på tvers av sektorer og beredskapsaktører

3

Vi har felles digital grunnmur som er god og sikker nok også utover fremtidens nødnett

Mål

Vi har innbyggerne som opplever tilgjengelighet, og samordnet kommunikasjon
Vi har rammer som, i tråd med teknologi
utviklingen, tilrettelegger for utøvelse av
vårt felles samfunnsoppdrag.

Vi er samordnet og arbeider helhetlig og
koordinert. Utfordringer løses i fellesskap.

Vi har systemer som snakker sammen,
og vi utvikler fremtidige løsninger på
tvers av sektorene.

Vi håndterer hendelser bedre ved å hente,
prosessere og dele data som gir oss felles
og rikere situasjonsforståelse.

