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Høringssvar fra Samordna opptak - NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskapning

Vi viser til brev av 17. januar 2013 fra FAD: Høring – «Hindre for digital verdiskapning» -
Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning.

Samordna opptak (SO) gir med dette sine merknader til NOU 2013:2.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Digitutvalget foreslår en sterkere samordning av offentliggjøringen av data. SO er enig i 
utvalgets fremstilling om at økt offentliggjøring av offentlig innsamlede datasett og datagrunnlag 
kan legge til rette for nye framstillinger, nye sammenstillinger og nye tjenester. SO er også sterkt 
opptatt av tillit og ser at offentliggjøring kan styrke denne. 

SO vil påpeke at ressursene vi i dag er tildelt, brukes på organisasjonens kjerneoppgaver. En økt 
offentliggjøring av data vil kreve sin del av disse ressursene. SO ser ikke i dag at noen av 
kjerneoppgavene kan nedprioriteres eller utelates fra virksomheten.

Det er liten umiddelbar gevinstrealisering for SO i å gjøre våre data tilgjengelige. Vår utfordring 
er at våre eksisterende tjenester, samt utviklingen av disse, tar alle våre tildelte ressurser. Vi ser 
flere tjenester vi kunne utviklet, både for de som allerede bruker våre tjenester og fremtidige 
interessenter av de data vi besitter.  

Sterkere samordning
Digitutvalget foreslår en sektorovergripende prosjektorganisasjon ledet av en 
digitaliseringsdirektør til å gjennomføre digitaliseringen av det offentlig Norge. SO stiller 
spørsmål ved hvorfor digitutvalget ser behov for dette. Difi leder allerede arbeidet med 
digitalisering av offentlig sektor. Vår erfaring med Difi som et strategisk organ er god. Difi har 
skapt flere møteplasser for offentlig sektor der utvikling av digitale tjenester diskuteres. Difi har 
både brukerråd og styringsråd, i tillegg til at de arrangerer kurs. 

SO mener det er slike møteplasser vi har behov for i vårt videre arbeid. Vi ser ikke at en 
overstyring av arbeidet vil føre til en forbedring av digitaliseringen eller at ressurser tildelt en 
prosjektorganisasjon vil styrke gjennomføringen. Det vi har behov for er ressurser til utvikling i 
egen organisasjon og arenaer for dialog og læring.
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SO ser det som mer naturlig at Difis rolle og myndighet forsterkes og at også arbeidet med å 
bygge opp flere sentralt finansierte, nasjonale felleskomponenter styrkes. 

Hvis regjeringen oppretter den foreslåtte prosjektorganisasjon, ser SO behov for en 
rolleavklaring mellom Difi og den nye organisasjonen. 

SO undrer seg over utvalgets forslag om at digitaliseringsdirektøren skal plasseres «i toppen av 
regjeringen». Vi antar det her refereres til statsministerens kontor. SO finner forslaget til å være 
en antydning om en differensiering av viktighet og prioritering mellom ulike departement og 
finner dette lite hensiktsmessig.

Videre ligger det i forslaget at prosjektorganisasjonen både skal lede og føre tilsyn med 
digitalisering i alle sektorer. Det virker noe underlig at utvikIingsmyndighet, 
prosjektgjennomføring og tilsynsfunksjon skal ligge til et og samme organ. SO mener at tilsyn 
med offentlig sektor, på alle områder, naturlig hører til under riksrevisjonens mandat. I tillegg 
finner SO det uklart hva tilsynsfunksjonen til den foreslåtte prosjektorganisasjonen skal gå ut på 
og eventuelt føre til, der man ved tilsyn finner mangler.
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