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Svar på høring - styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i 

offentlig sektor 

 

Det vises til brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 5. juli 2011 

m/vedlegg.   

 

På bakgrunn av Difis rapport 2010-17: Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor ønsker 

FAD i hovedsak tilbakemelding på følgende problemstillinger: 

 

 Finansiering av nasjonale felleskomponenter 

 Opprettelse av faste samordningsfora på departements- og virksomhetsnivå 

 Sentrale videreutviklingsbehov for de nasjonale felleskomponentene 

 

Arbeidsdepartementet viser i den forbindelse til at vi er representert i en interdepartemental 

arbeidsgruppe ledet av FAD hvor de sentrale problemstillingene som er løftet frem i denne 

høringen skal drøftes videre, og hvor en skal komme frem til noen anbefalinger som skal 

nedfelles i en sluttrapport. Vi har her derfor begrenset oss til å kommentere/stille spørsmål til 

noen av forslagene som kommer frem i Difi-rapporten, og ser for oss at disse og evt. 

alternative løsninger blir drøftet nærmere i arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsdepartementet viser for øvrig til Arbeids- og velferdsdirektoratets høringsuttalelse 

som vi stiller oss bak. Departementet har tatt initiativ til en dialog med direktoratet for å få 

bedre tak på hvilke utfordringer etaten står overfor når det gjelder IKT-

felleskomponenter/fellesløsninger, elektronisk samhandling og tjenesteutvikling generelt, og 

evt. hvilke tiltak direktoratet imøteser. Dette vil også danne grunnlag for departementets 

vurderinger/anbefalinger inn i arbeidsgruppen. 

 

Generelt 

Arbeidsdepartementet støtter initiativet fra FAD hvor en ønsker å ta et mer helhetlig grep om 

utnyttelsen, utviklingen og forvaltningen av elektroniske tjenester i offentlig sektor, med 
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utgangspunkt i dagens styrings- og finansieringsmodeller og noen utvalgte IKT-

felleskomponenter/fellesløsninger. Etter vår vurdering gir Difis rapport en solid innføring i de 

komplekse tekniske, finansielle og styringsmessige utfordringer som ligger i forvaltningen av 

elektroniske tjenester i offentlig sektor. Når det gjelder Difis konkrete anbefalinger, som FAD 

her ønsker tilbakemelding på, reiser de flere prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet til 

gjennomføringen, som vi ser for oss vil bli gjenstand for drøfting i arbeidsgruppen. 

 

De nasjonale felleskomponentene, herunder punktet om helhetlig prioritering i en felles 

arkitektur 

Det bør gå tydeligere frem at de nasjonale IKT-felleskomponentene er forskjellige. Ulikhet 

mht formål, utfordringer og utviklingspotensialet, kan ha betydning for hva som er 

hensiktsmessig styring, forvaltning og finansiering, og ikke minst videre prioritering. Skille 

mellom fellesregistre, plattformer og komponenter, er også viktig med tanke på at en legger 

opp til at forvaltningsstandarder skal inngå i det samme styrings- og forvaltningsregimet. 

 

Opprettelse av faste samordningsfora på departements- og virksomhetsnivå, herunder punktet 

om normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt ansvar 

Rapporten er noe uklar mht hva som egentlig er forholdet, altså rolle- og ansvarsdelingen, 

mellom de ulike aktørene i det nye styrings- og forvaltningsregimet som foreslås i rapporten, 

jf. figur 10 på side 104. Dette gjelder både de prinsipielle styrings- og beslutningslinjene, men 

også den praktiske gjennomføringen av en slik samordnings- og beslutningsmodell. 

 

Hva er ansvarsdelingen mellom departement med linjeansvar ( mål- og resultatstyring av 

underliggende virksomhet), FAD og Difi som samordningsorganer, og den 

beslutningsmyndigheten som gis til departementsutvalget/strategisk lederutvalg? Og hvordan 

er kontroll/korrigering av den normerte og formaliserte forvaltningsrollen tenkt? 

 

Vi savner også en redegjørelse for hvordan SKATE og Samordningsutvalget fungerer i dag. 

Og videre hvorfor ikke Metadataprosjektet er behandlet nærmere i rapporten. 

 

Sentrale videreutviklingsbehov for de nasjonale felleskomponentene 

Når det gjelder de prioriteringsspørsmålene som reises her, viser vi til Arbeids- og 

velferdsdirektoratets høringsuttalelse. Som rapporten også påpeker, er det viktig at 

tjenesteeiere trekkes aktivt med gjennom noen samordningsfora for nettopp å drøfte slike 

spørsmål.  

 

Økt fornyingstrykk(kompetanse) 

Departementet imøteser initiativ for å utvikle og gjennomføre et kompetanse- og 

nettverksprogram for etatsstyrere i departementene med fokus på fornying, effektivisering og 

gevinstrealisering gjennom IKT, samt utvikling av veiledere og formidling av gode eksempler 

på tydelige mål, forventinger og oppfølging fra departement på IKT-området. Vi opplever 

tilsvarende initiativ på etatsstyringsområdet fra FIN og SSØ som nyttig. I den forbindelse 

stiller vi også spørsmål ved arbeidsdeling/grensesnittet mellom SSØ og Difi mht etatsstyring 

og IKT. 

 

Finansiering av nasjonale felleskomponenter  

Vi opplever deler av finansieringsmodellen som Difi skisserer i rapporten som uklar. Med 

utgangspunkt i ideen om at finansiering  skal skje gjennom en reduksjon i sektorrammen til 

departementene etter en fordelingsnøkkel basert på gevinspotensiale, stiller vi spørsmål ved 
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hvordan dette  relateres til budsjettprosessen, og hvordan en evt. skal håndtere 

tidsforskyvningen mellom tidspunktet for finansieringen av investeringen, selve 

implementeringen av løsningene, og når gevinstpotensialet evt. kan realiseres? I forlengelsen 

av dette er det også noe uklart hva som egentlig er gevinstpotensialet og hvordan kommer 

man frem til det.” 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eva Strømsnes (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Ola Torvald Foss 

 seniorrådgiver 

 

 


