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ZADEVA: Pripomba na objavljeno vladno gradivo

1. Naslov gradiva:
Izhodišča za prenovo informatike
2. Besedilo pripombe:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) se je seznanilo z
gradivom Izhodišča za prenovo državne informatike. Podpiramo napore za zmanjševanja
stroškov državne porabe v teh kriznih časih, tako s stališča usmeritve k racionalizaciji in
optimizaciji poslovanja kot tudi z vidika znižanja stroškov informacijske podpore v javni upravi.
Na ministrstvu podpiramo ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev, predvsem oblikovanje
strategije in uvedbo enotnih tehnoloških standardov ter vzpostavitev referenčne arhitekture
razvoja in vzdrževanja informacijsko komunikacijskega sistema državne uprave, saj je to
področje trenutno prepuščeno posameznim resorjem. Zato MDDSZ podpira predlog sklepov
Vlade s pripadajočimi Izhodišči za prenovo državne informatike, vendar pa imamo z vidika
ministrstva tudi določene vsebinske pripombe k predlaganim sklepom in poglavjem Izhodišč:
-

Za nadaljnje izvajanje nalog s področja informatike pričakujemo natančne usmeritve,
standarde in navodila, saj se glede na sklepe pričakuje precejšnje spremembe tako v
izvajanju naročanja, kot samih tehničnih opredelitev novih informacijskih sistemov in
vzdrževanja obstoječih.

-

Kar se tiče tehnologije oblakov, je ta relativno mlada in ima še vedno določene
pomanjkljivosti. Nekatere slabostih "oblakov" so: slabi SLA-ji (ServiceLevelAgreement),
neustrezno obvladovanje tveganj (revizijska sled, varnostne luknje,...). Torej ne gre
zato, da smo nezaupljivi do novih rešitev, vendar iz samega gradiva ni razvidno, kako
poglobljene so analize kaj oblaki prinesejo in kaj konkretno bo sprejemljivo za
informacijske sisteme s področja dela ministrstva.

-

Menimo, da so ocene prihrankov v relativno kratkem času nerealne, tudi ni razvidno na
kakšni podlagi so ocene narejene. Pred konkretnimi izvedbami pričakujemo, da se
podrobno ovrednotijo stroški in pripravijo ocene tveganj za realizacijo glede na
predlagane ukrepe (tudi SWOT analizo sedanjih in novih rešitev).

-

Prenova informacijskih sistemov in uvedba sodobnih poslovnih modelov ob hkratnem
varčevanju na kadrovskem področju ni združljivo.

-

Pri pregledih in analizah porabljenih sredstev, želimo poudariti, da je delovno področje
ministrstva izredno široko, zato so tudi sredstva namenjena področju informacijske
tehnologije, višja. Vključena so tudi sredstva, ki jih ministrstvo zagotavlja za potrebe
informacijske podpore na zavodih s področja dela ministrstva.

-

Sredstva, ki jih ministrstvo namenja za izdelavo in vzdrževanje informacijskih sistemov
so namensko porabljena sredstva, saj gre za izvajanje temeljne dejavnosti ministrstva.
Informacijski sistemi so podpora izvajanju zakonov s področja sociale, družine,
zaposlovanja, »vojnih zakonov«. Sistemov, ki bi podpirali izvajanje zakonov s področja
dela ministrstva na trgu ni, zato je bilo potrebno razviti nove IS.

-

Kakršnokoli znižanje sredstev, ki so namenjena za razvoj in vzdrževanje informacijskih
sistemov bi resno ogrozilo izvajanje temeljne dejavnosti, izplačilo transferjev in drugih
prejemkov s področja dela ministrstva, saj višina porabljenih sredstev ne pomeni tudi
možnost velikih prihrankov, ker je že danes zaradi gospodarske situacije in varčevalnih
ukrepov v zadnjih letih, ogroženo delovanje nekaterih informacijskih sistemov. Zaradi
pomanjkanja sredstev, niso bile možne prenova sistema.

-

Predlagamo, da so vse rešitve, ki podpirajo izvajanje skupnih funkcij državnih organov
in komunikacijsko omrežje HKOM, na razpolago tudi za druge institucije javne uprave,
to je za posredne proračunske uporabnike (centri za socialno delo, ki izvajajo javna
pooblastila), na enak način kot je zagotovljeno za državno upravo.

Ministrstvo pričakuje, da bo informacijska podpora za izvajanje temeljne dejavnosti ministrstva
še naprej ostala v pristojnosti ministrstva in meni, da ne more biti vir prihrankov za razvoj
državne informatike, kot je predvideno v gradivu.
V prihodnjih letih bomo s prenovo in dograditvijo informacijskih sistemov državljanom
omogočili uporabo sodobnih elektronskih storitev in v skladu z Izhodišči za prenovo državne
informatike prešli na sodobne poslovne modele in rešitve. Pri tem pričakujemo, da stroški za
informacijske sisteme kratkoročno ne bodo nižji, ampak bodo v obdobju implementacije
državljanom prijaznega uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, celo višji. Šele dolgoročno bo to
prineslo prihranke tako za ožjo in širšo javno upravo kot tudi državljane.
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