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Svar på høring - "Hindre for digital verdiskapning" - Rapport fra utvalg 
som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning.   

Det vises til Hindre for digital verdiskaping - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter 

og hindringer for digital verdiskapning. 

 

DSS leverer digitale tjenester og infrastruktur til departementene, og skal på denne måten 

bidra til at departementene skal kunne løse sine kjerneoppgaver på best mulig måte. DSS 

har funksjoner og tjenester som berører flere av temaene rapporten tar opp. I det følgende 

kommenteres deler av utvalgets rapport med utgangspunkt i dette. 

 

Rapporten fra utvalget peker på oppdeling av ansvar og manglende samordning mellom 

departementene: 

- Kulturdepartementet har ansvar for innholdsproduksjon og rettighetsregimet  

- Finansdepartementet er ansvarlige for utøvelsen av den norske skatte- og 

avgiftspolitikken, som også dekker nullsatsen for merverdiavgift på trykte bøker 

- Nærings- og handelsdepartementet er ansvarlige for Innovasjon Norge og 

virkemiddelapparatet, men direktebevilgninger fra andre departement legger 

føringer for store deler av midlene 

- Barne-, familie og likestillingsdepartementet er ansvarlige for forbrukerpolitikken.  

- Kommunaldepartementet skal legge til rette for den lokale selvråderetten  

- Samferdselsdepartementet er ansvarlige for utbyggingen av bredbåndsinfrastruktur. 

- Fornyings- og administrasjonsdepartementet er ansvarlige for digitaliseringen av 

samfunnet. 

 

DSS tilrettelegger for at departementene kan arbeide effektivt internt og at de kan 

samhandle bedre med hverandre, med underliggende etater, andre offentlige og private 

parter og næringsliv. God og effektiv tilgang til relevant informasjon og muligheter til å dele 

relevant informasjon er en viktig side av dette. 

 



På kort sikt vil DSS sikre god og effektiv utnyttelse av de digitale verktøy som 

departementene allerede har tilgjengelig. Langsiktig arbeider DSS med å etablere en ny 

IKT-plattform for hele departementsfellesskapet. Dette skal sikre enhetlig og moderne bruk 

av funksjonelle løsninger, samtidig som sikkerheten ivaretas. 

 

Rapporten omtaler standardisering av IKT-tjenester og anskaffelser av IKT-løsninger og –

tjenester. DSS er en stor innkjøper som også i betydelig grad dekker departementenes 

behov gjennom rammeavtaler. Som utvalget påpeker er det i tillegg til 

anskaffelsesregelverket også andre hensyn som er viktige ved anskaffelse av IKT-

løsninger: Helhetlig strategi for anskaffelser (som ledd i sourcing-strategi), kompetanse og 

bevisst utnyttelse av mulighetene for fleksibel og god bruk av regelverket er virkemidler 

som DSS arbeider med. 

 

Kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne er bare kort omtalt i rapporten. Et 

viktig område for DSS er å forvalte og videreutvikle regjeringens og departementenes 

kanaler for kommunikasjon og dialog med befolkningen. DSS arbeider aktivt med 

videreutvikling av disse kanalene. Det er også grunn til å peke på at informasjon fra 

regjering og departementer i Norge er koordinert på en vesentlig bedre måte enn i de fleste 

andre land. 

 

DSS deler dessuten bevisst både løsninger, kildekode og kompetanse når det gjelder 

nettløsninger. Dette er ikke spesielt nevnt i rapporten, men kan bidra til digital 

verdiskapning. Det samme gjelder Difis prosjektveiviser, som heller ikke omtales i 

rapporten. 

 

Spesielt kapittel 7 om digitalisering i offentlig sektor og forslaget om et eget 

digitaliseringsprosjekt har klare grenseflater til og konsekvenser for DSS’ virksomhet og 

oppgaver. DSS registrerer at dette ikke omtales i NOU-en, og ber om at DSS involveres i 

en ev. videreutvikling av forslagene som er fremsatt i rapporten.  
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