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1 Innledning
GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for elektronisk
samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i geografisk relatert
saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er utarbeidet av
leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS.
Dette dokumentet inneholder beskrivelse av modeller og tjenester for oppslag i
saksbehandlingen i sakssystemer.
All dokumentasjon av standardene ligger på http://www.geointegrasjon.no/standard/.
Der finnes det også lenke til den komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon.
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2 Sak brukstilfeller
Vis prosess for plan - (Use Case diagram)
Oppgave: Vis prosess for planbehandlingen

Bruker ønsker å få oversikt over prosessen for en plan med datoer og status for hvor i prosessen planen er. Hvis
planen er i en høringsfase, ønskes nærmere informasjon om dette. Portalen henter oversikt over planen fra
planregisteret.

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester:

1.

webservice: HentPlanbehandlinger(planid) (fra planregister)
Returnerer Planbehandling(saksnummer, endringstype, vedtaksdato, posisjon)

2.

webservice: HentFaserForSak(saksnummer) (fra sak)
Returnerer Prosesstrinn utvidet med fasetype (for eksempel Høring)

Portalen kan fremheve gjeldende fase ut i fra data på prosesstrinn, kan ha egen tjeneste for å lage høringsuttalelse
basert på fasetype høring, kan gruppere journalposter (dokumenter) i saken på faser ut i fra dato.

Figur: 1
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3 Plattformuavhengig modell for Sak
3.1 Applikasjonsskjema

Faser - (Logical diagram)

Datamodell for faser

Figur: 2
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3.2 Tjenesteskjema

Faser - (Logical diagram)

Tjenesteskjema for faser mot sak

Figur: 6

3.2.1 Faser
Operasjoner
Metode
HentFaserForSak()

Merknad

Parametre
saksnummer (som Saksnummer)

Returnerer:
Fase
Array: True
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4 Bruk av tjenestene
4.1 Sentrale objekter
Beskrivelsen her er kun overordnet.
Merk at objektene her er beregnet for ekstern presentasjon i en tidslinje av hva som har
skjedd, hva som skjer og hva som er planlagt i forhold til behandlingen av en sak.
Internt vil sakssystemene normalt ha en mer kompleks prosessmodell.

4.1.1 Fase
Fase beskriver en tidsperiode i saksbehandlingen som går mellom to milepæler.
Informasjon om milepælene inngår i fasen. En fase kan også angi en tidsperiode der
aktiviteten er ekstern i forhold til saksbehandlingen.
Eksempler på faser er saksforberedelse, høring, tiltak under arbeid.

4.1.2 Milepel
En milepæl angir et tidspunkt for en viktig hendelse.
Eksempler på milepæler er søknad mottatt, vedtak fattet, høring påbegynt, høring
avsluttet, igangsettingstillatelse gitt, søknad om midlertidig brukstillatelse mottatt.
Milepælene som inngår i tjenesten her er de som angir start eller slutt på fase. Hvis
samme milepæl angir både slutt på en fase og begynnelse på neste, må den dupliseres
og legges inn i begge fasene i tjenesten HentFaserForSak.
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4.2 Vedlegg 2: Forklaring til attributtene
Kun noen dataobjekter er forklart her

4.2.1 Fase – benyttes for å angi metadata for fase i sak
Feltnavn

Forklaring

Kommentarer gjeldende for kallende system

Kommentarer gjeldende for Sak

faseNavn

Navn på fasen

Kort navn egnet for visning i en tidslinje.

faseBeskrivelse

Utfyllende
beskrivelse av
fasen

Hvis Sak ikke har noen nærmere
beskrivelse av fasen, settes beskrivelsen lik
navnet.

type

Kode som angir
type fase:
0: Ikke fastsatt
(ordinær)
1: Høring
2: Klage

Det er viktig å sette type korrekt siden
kallende system ofte benytter dette
attributtet for å tilgjengeliggjøre funksjoner
for innsendelse av henholdsvis
høringsuttalelse og klage/innsigelse.

status

Status for
fasen:
0: Ikke
påbegynt
1: Påbegynt
2: Utført

Merk at status kan være Ikke påbegynt selv om
startMilepel sin dato angir at den skulle vært påbegynt.
Og status kan være Påbegynt selv om sluttMilepel sin
dato angir at den skulle vært avsluttet.

4.2.2 Milepel – benyttes for å angi metadata for milepæl knyttet til fase
En fase kan inkludere en start- og en sluttmilepæl. Start og slutt på fasen angis kun via milepælene.
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Feltnavn

Forklaring

milepelNavn

Navn på
milepælen

Kort navn egnet for visning i en tidslinje.

milepelBeskrivelse

Utfyllende
beskrivelse av
milepælen

Hvis Sak ikke har noen nærmere beskrivelse av
milepælen, settes beskrivelsen lik navnet.

milepelDato

Dato for
milepælen
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Kommentarer gjeldende for kallende
system

Dato vil være planlagt dato frem til
milepæl er utført. Dato kan være tom
hvis det ikke er planlagt noe tidspunkt.

Kommentarer gjeldende for Sak

Status på fasen milepælen tilhører angir om dato er
planlagt dato eller utført dato. For startMilepel vil det si
frem til fasen har status påbegynt og for sluttMilepel
frem til fasen har status utført.
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