Pripomienky SOIT k návrhu NKIVS poskytnutom v rámci Komisie MF SR pre štandardizáciu ISVS na pripomienkovanie v októbri 2015

Národná koncepcia je základný strategický nástroj pre informatizáciu verejnej správy, definovaný v z.275/2006. V súčasnosti platný dokument NKVIS bol schválený vládou SR 21.5.2008 (v ďalšom texte tento dokument označujeme NKIVS'08), MF SR poskytlo na pripomienkovanie pracovný návrh novej národnej koncepcie, ktorá má doterajšiu nahradiť (vzhľadom na predpokladaný termín jej schválenia ju v ďalšom texte označujeme NKIVS'16).

Na úvod chceme oceniť túto aktivitu, ktorá v poslednom období prevládajúceho "projektmi riadeného vývoja" opäť prikladá váhu prierezovým stratégiám a aj možnosť pripomienkovania materiálu. 
Podľa nášho názoru je na aktualizáciu NKIVS najvyšší čas - dokument NKIVS'08 je dva roky po skončení indikatívneho časového horizontu implementácie, od jeho prijatia došlo v segmente IKT a aj vo svete eGov riešení k zásadným zmenám a v neposlednom rade nové programové obdobie 2014-2020 je naplno rozbehnuté. NKIVS samozrejme považujeme za nadradenú konkrétnym operačným programom a má byť záväzným vodítkom pri plánovaní a realizácii informatizácie VS a v súčasnom období očakávame, že vytvorí aj principiálnu podporu pre reformu verejnej správy. V tejto oblasti odporúčame MF SR venovať sa aj ďalším strategickým materiálom, napr. Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe.

V preloženom materiáli sme identifikovali viaceré zásadné nedostatky, ktoré sumarizujeme v nasledovnom texte. Až po ich systematickom vyriešení bude možné venovať sa detailnému pripomienkovaniu textu.

Konkretizácia riešení

V predloženom materiáli sú podrobne popisované najmä ciele a vysokoúrovňové princípy. Mnohé z nich sú opakovane potvrdené z predchádzajúcich strategických dokumentov (napr. jedenkrát a dosť, služby riadené udalosťami, spätná väzba..., "zoptimalizujú sa služby", "štát to bude stáť menej"... viď. NKIVS'08), niektoré z nich sú novo uvedené - napr. OpenData, OpenAPI, čo vítame. Avšak podľa §2 ods.1 písm.r) z.275/2006 NKIVS definuje "najmä organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru ISVS". Stanovenie technických a technologických nástrojov a ich konkrétny popis v predloženom dokumente však uvedené nie je, a pritom práve táto úroveň detailnosti je zásadná pre ich skutočné presadenie do praxe. Pri porovnanie, NKIVS'08 obsahovala viaceré podstatne detailnejšie uvedené návrhy riešení - a môžeme konštatovať, že práve tie z jej princípov, ktoré boli detailne rozpracované už v tomto strategickom dokumente (napr. el. formuláre či eID) sa podarilo implementovať oveľa úspešnejšie ako iné, ktorých uvedenie zostalo na abstraktnej úrovni (napr. G2G, životné situácie, či cieľa "V rámci e-Governmentu bude prioritne možné využívať softvér, medzinárodne označovaný „Open Source Software“").

Preto považujeme za nevyhnutné v NKIVS'16 popísať všetky konkrétne technické komponenty a nástroje potrebné pre realizáciu tých jej cieľov, ktoré majú byť splnené do r.2020. Miera detailnosti popisu je potrebná na úrovni, ktorá minimalizuje možnosť rôzneho výkladu týkajúceho sa ich postavenia a použitia.

Koordinácia zmeny

Predložený materiál obsahuje návrh zásadných zmien činností verejnej  správy, a výraznú centralizáciu podporných činností informatizácie VS. Sme presvedčení, že jednou z principiálnych podmienok pre uskutočniteľnosť týchto zmien je detailné naplánovanie prechodu od súčasného stavu k cieľovému stavu. V tejto oblasti však materiál obsahuje iba nekonkrétne a nezáväzné informácie, ktoré ponechávajú možnosť veľmi rôzneho výkladu a implementácie, čo môže zásadne ohroziť dosiahnuteľnosť deklarovaných cieľov (viď. napr. v súčasnosti sa výrazne negatívne prejavujúci rezortizmus riešení eGov služieb).
Zároveň chceme poukázať na problémy synchronizácie projektov a s tým súvisiace negatívne následky, ktoré sa prejavili aj počas realizácie OPIS.

Preto považujeme za nevyhnutné v NKIVS'16 uviesť detailný plán postupu prechodu k cieľovému stavu. Potrebné je identifikovať závislosti medzi fázami postupu, najmä ak sú príslušné riešenia implementované rôznymi orgánmi VS a popísať postupy na ich zvládanie a to vrátane situácie, kedy implementácia niektorých komponentov zlyhá (napr. časovo sa podstatne oddiali). Jednotlivé fázy musia byť definované záväzným spôsobom pre príslušné orgány VS, a pritom z časového hľadiska navrhnuté reálne.

Reflexia existujúceho stavu

V rámci NKIVS'08 boli navrhnuté kľúčové princípy, architektúra, komponenty. Každý z nich je v rôznom stupni realizácie. Mnohé z nich bolo potrebné oproti pôvodnému zámeru inovovať, niektoré z nich doteraz "nefungujú", či je potrebné vôbec prehodnotiť ich miesto v rámci súčasných cieľov (napr. RPI, IFO). Bez konkrétneho nadviazania na doteraz platné riešenia si nevieme predstaviť efektívny postup ďalej. Napriek tomu predložený dokument o ich postavení, použití, či ďalšom rozvoji mlčí.

Považujme za nevyhnutné v NKIVS'16 nadviazať na existujúce kľúčové riešenia podľa doteraz platných strategických dokumentov (napr. eID, ZEP, MDUERZ, G2G, el. formuláre), minimálne zhodnotením ich doterajšieho stavu a popisom ich aktualizovaného zasadenia do plánovaného cieľového stavu. Princípy Otvorené štandardy, Technologická a softvérová neutralita a prioritné použitie Open Source softvéru z NKIVS'08 žiadame aj explicitne prebrať a rozpracovať do súčasného návrhu. 
Rovnako žiadame v rámci úvodných častí zhodnotenie súčasného stavu informatizácie, a to tak voči naplneniu cieľov stanovených v predchádzajúcom období (SIVS, NKIVS'08), aj porovnanie postavenia eGovernmentu Slovenska voči iným krajinám (napr. OECD) a zmena tohto postavenia od r.2008.

Právny rámec

Novo navrhnuté postupy v rámci verejnej správy, nové koncepty v rámci informatizácie a najmä - aj vôbec možnosť vykonávať činnosti uvedené v základných cieľoch NKIVS'16 si budú vyžadovať podstatné zmeny tak v základných legislatívnych predpisoch týkajúcich sa informatizáce, ako aj v množstve súvisiacich predpisov pokrývajúcich činnosti verejnej správy a ich spoluprácu. Avšak v predloženom návrhu nie je právny rámec nijako systematicky riešený. 
Pre porovnanie: v NKIVS'08 sú navrhnuté potrebné zásadné zmeny legislatívy, ktoré boli v čase schvaľovania dokumentu už aj čiastočne analyticky rozpracované - napriek tomu sa realizácia týchto legislatívnych zmien ukázala ako náročná a v niektorých prípadoch trvajúca aj viac rokov.

Preto považujeme za nevyhnutné do NKIVS'16 zaradiť samostatnú časť pokrývajúcu právny rámec informatizácie s dôrazom na identifikáciu slabých miest a potrebných zmien. Kľúčové legislatívne zmeny potrebné na dosiahnutie cieľov informatizácie do r.2020 musia v čase prijatia koncepcie existovať spracované minimálne v detailnosti legislatívneho zámeru.

Ďalej, samozrejme nie je možné "všetko" obsiahnuť v dokumente NKIVS, avšak za nevyhnutné minimum považujeme predstavenie systému dokumentov strategického či technického charakteru, ktoré budú po eventuálnom prijatí NKIVS'16 nasledovať.

Medzinárodný aspekt

Tak ako na úrovni SR je navrhovaná centralizácia informatizácie VS, rovnako vidíme ako podobný proces prebieha "o úroveň vyššie" - z pohľadu EÚ. V niektorých oblastiach je to zatiaľ realizované najmä v metodickej oblasti (napr. sémantické štandardy), v iných (eIDAS, PSI, INSPIRE, ZEP...) stanovením konkrétnych povinností. V predloženom návrhu je táto oblasť však riešená iba minimálne. Pritom bez detailnej reflexie európskych zámerov je riziko neefektivity alebo vynútených zmien v slovenských riešeniach vysoké. 

Preto považujeme za dôležité v rámci NKIVS'16 detailne sa venovať medzinárodnému aspektu eGovernmentu a to v oblasti riešenia súladu s existujúcimi aj predvídanými reguláciami EÚ, ako aj z pohľadu interakcie VS s cudzími fyzickými / právnickými osobami a možnosti spolupráce s inými krajinami.

Orientácia na G2B/C

V súčasnosti pri realizácii eGovernmentu častokrát nastáva paradoxný dojem, akoby VS vytvárala množstvo služieb "pre ľudí", avšak používatelia sa k ich využívaniu nehrnú, či sú priamo spochybňované alebo odmietané. Podľa nášho názoru tento stav súvisí s dvoma príčinami: Pri návrhu riešení nie sú brané do úvahy skutočné relevantné potreby používateľov a úplne absentuje cielená práca s používateľmi napomáhajúca ich pochopeniu a využívaniu služieb eGovernmentu.

Považujeme preto za dôležité už na úrovni NKIVS'16 venovať sa zapojeniu používateľov do prípravy nových služieb a tým aj participácii na príprave a schvaľovaní projektov informatizácie a verejných politík. Pri návrhu služieb je potrebné intenzívne zohľadniť prvky user experience. Zároveň je potrebné systematickým spôsobom navrhnúť koncept práce s používateľmi zameraný od plošných aktivít popularizácie eGovernmentu až po personalizované nástroje pomoci práce s ním.

--
Vyššie uvedené pripomienky považujeme za zásadné. Dopracovanie návrhu NKIVS'16 v týchto oblastiach je nevyhnutné najmä pre zaistenie reálnej dosiahnuteľnosti cieľov v ňom uvedených, inak hrozí že na konci ďalšieho programového obdobia bude eGovernment v SR opäť iba "s veľkým potenciálom", ale slabou realizáciou. 
Ako doterajší vývoj informatizácie VS ukazuje, odhalenie skrytých problémov a nájdenie efektívnych riešení je náročné a presahuje možnosť akéhokoľvek jedného konkrétneho riešiteľského tímu. Sme presvedčení, že NKIVS by mala vychádzať zo širokej škály skúseností jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na realizácii jej cieľov. Odporúčame MF SR pri dopracovaní návrhu zvoliť participatívne formy spolupráce umožňujúce zapojenie sa každého odborníka a umožnením diskusie k variantným návrhom nájsť optimálne riešenia. V rámci našich možností sme pripravení do takéhoto procesu sa zapojiť.




