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e-SENS 

”Electronic Simple European Networked Services” er lansert 
 

1. april 2013 ble det nye Large Scale Pilot (LSP) prosjektet ”Electronic Simple European 

Networked Services - e-SENS - lansert i Brussel. e-SENS er et nytt EU-finansiert prosjekt 

innen ICT Policy Support Programmet (ICT PSP), under Rammeprogrammet for 

konkurranseevne- og innovasjon (CIP). e-SENS fokuserer på å styrke det digitale markedet og 

tilrettelegg for enklere offentlige tjenester på tvers av landegrensene. 

 

I vår tids digitale verden er det mange utfordringer i den offentlige sektor i Europa - blant 

annet semantiske, organisatoriske, lovgivningsmæssige og tekniske utfordringer. De 

eksisterende LSP- prosjektene e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS og STORK har vist at å 

tilby elektroniske tjenester på tvers av landegrensene kan være enklere og mer effektive ved å 

benytte åpne IKT-løsninger. På flere områder har tekniske komponenter blitt utviklet og testet 

i dagligdagse situasjoner, relevante for både næringsliv og innbyggere. Det nye LSP-

prosjektet – e-SENS skal konsolidere og forankre arbeidet som er gjort i de tidligere LSP-

projektene samt å utvide løsningene til nye områder. 

 

e-SENS-samarbeidet er sammensatt av 22 partnere, som representerer 20 europeiske land; 

inklusive Norge og Tyrkia. Det store engasjementet fra europeiske land indikerer både 

interesse og forståelse for viktigheten av å bygge ét framtidig digitalt marked. Det digitale 

markedet i Europa har gjort store fremskritt i løpet av de siste 21 år. Der er likevel barrierer 

som må brytes ned for å få etablert enhetlige offentlige tjenesteleveranser. e-SENS vil ta fatt i 

disse barrierene, både for å forbedre samarbeidet i Europa, men også for å forbedre 

mobiliteten og konkurranseevnen. 

 

e-SENS vil blant annet arbeide med å: 

 utvikle en felles infrastruktur for samarbeidet i den offentlige sektor, 

 forbedre samarbeid og åpenhet mellom offentlige administrasjoner i hele Europa, 

 skape grunnlag for en plattform av ”kjernetjenester” for elektronisk forvaltning av 

digital infrastruktur over landegrensene (Connecting Europe Facility). 

 understøtte etableringen av ett europeisk digitalt marked. 

 

For å nå disse målene vil e-SENS fokusere på kjerneområder som e-ID, e-dokument, e-

signatur og -semantikk. De tekniske komponentene vil bli testet innen en rekke områder som 

e-Helse, e-Lov, forretningsetablering og e-handel for å dokumentere komponentenes 

gjenbrukbarhet og verdi. 

 

e-SENS vil derfor skape muligheter for et bredt utsnitt av interessenter: 

 medlemslandene vil motta tekniske løsninger som kan skape åpne, effektive, 

gjenbrukbare offentlige tjenester av høy kvalitet, 

 private virksomheter vil få adgang til åpen kildekode-løsninger som kan benyttes til 

kommersielt bruk, 

 innbyggere og entreprenører vil høste fordeler fra offentlige tjenester som vil forbedre 

deres frihet til bevegelse, bosetting og handel innenfor EU og andre land. 



 

Alle interessenter er velkommen til å følge og aktivt engasjere seg i prosjektet, slik at det kan 

skapes felles løsninger for det digitale marked i Europa. 

 

Videre informasjon: 

 e-SENS nettsted: www.esens.eu 

 ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 

 CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 
Kontakt:  esens.info@lists.esens.eu 
 

Ønsker du ytterligere informasjon om E-SENS? Vennligst meld deg på vårt nyhetsbrev. 
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