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Høringssvar - Europakommisjonens forslag til forordning
om en digital portal for informasjon om det indre marked

Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 15. juni vedrørende høring om
Europakommisjonens forslag til forordning om en digital portal for informasjon om det indre
marked.

Generell anmerkning om informasjonsportaler

En portal kan defineres som en nettside med et bredt informasjonstilfang innenfor ett eller
flere tema, lenker til andre relevante sider og tilgang til tilhørende tjenester. En portal er ment
å være et verdiøkende mellomledd som promoterer andre nettsider/informasjonskilder på
intemett, og tilbyr lenker til disse via et tilrettelagt brukergrensesnitt. Portaler tilbyr normalt en
søkefunksjon, relevante nyheter, diverse verktøy og tjenester, samt ulike dialogverktøy som
f. eks. chat og e-post.

Utfordringen med portaler er å holde dem oppdaterte og aktuelle til enhver tid. Uten en god
og robust organisering av innholdsforvaltningen vil innholdet i en portal raskt bli utdatert og
dermed miste sin relevans. Likedan må en portal tilby en viss teknisk kvalitet for å møte
brukerens krav. Hvis ikke, vil brukerne finne andre alternativer. Man påtar seg dermed et
stort vedlikeholds- og forvaltningsansvar ved å etablere en portal.

Likevel er den store utfordreren for informasjonsportaler de store søkemotorene (Google,
Bing og andre mer områdespesifikke varianter). En stadig økende andel av trafikken på
intemett har sitt utspring i en søkemotor. Dette har eierne av hjemmesider tatt inn over seg,
og tilpasset seg søkemotorens logikk og virkemåte slik at deres hjemmesider blir attraktive
for søkemotorene, og dermed kommer høyt opp på søkeresultatsiden. Dette har ført til at
informasjonsportaler ofte taper i konkurransen om å havne høyt opp på søkeresultatene, og
dermed anses som mindre relevante av brukerne. Basert på dette bør Europakommisjonen
vurdere om en portalløsning er det beste virkemidlet i denne situasjonen.
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Arbeids- og velferdsdirektoratets merknader til forslaget

Av de 13 spesieltangitteprosedyrenei annex Il fra Europakommisjonen,er det to prosedyrer
som NAV kan sieså ha et spesifiktansvarfor; Registertingfor økonomisksosialhjelp
(«Registeringfor socialsecuritybenefits»)og Søknadom pensjonogførtidspensjoneringfra
en offentligordning(«Claimingpensionand pre-retirementbenefitsfor publicor semi-public
schemes»).Beggedisseområdeneer godtdekketpå www.nav.no allerede.NAVs
informasjonom pensjonfinnesalleredepå engelsk,mensinformasjonenom økonomisk
sosialhjelpinntilviderekunfinnespå norsk.Når beggedisseområdeneer oversatttil
engelsk,vildette ettervår meningvære tilstrekkeligtil å oppfylleforordningenskrav.

NAV har, i samarbeidmedArbeidstilsynet,Politiet,Skatteetatenog UDI etablertnettsiden
www.workinnorwa .no. Denne sidener mentå væretil hjelpfor alle somønskerå jobbe i
Norge,og somtrengerråd og informasjonomjobbsøking,arbeidslivog flytting.Målgruppen
forwww.workinnorwa .no er både personbrukereog arbeidsgivere,og informasjonenfinnes
på norskog engelsk.Dette nettstedetkan utvidesmedforespurtinformasjonpå andre
områder.Vi vilvurdereom informasjonenom pensjonog økonomisksosialhjelpogsåskal
publiseresdit, eller om informasjonenkunskal liggepå nav.no. UansettinnfallsvinkelvilNAV
tilbyen EU-portalrelevantelandingssiderfor relevantinformasjonom pensjonog økonomisk
sosialhjelp.
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