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Høring - Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i 
offentlig sektor 
 
Vi viser til høring vedrørende Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. 
Brønnøysundregistrene (BR) ønsker innledningsvis å gi noen generelle kommentarer. 

  
Felleskomponenter 
Brønnøysundregistrene mener de foreslåtte felleskomponentene er av to ulike kategorier. 3 av 
felleskomponentene er registre og de to øvrige er plattformer som felleskomponenter. Som forvalter 
av en felleskomponent innenfor hver av disse kategoriene (Enhetsregisteret og Altinn), anser vi det 
som viktig å skille på disse to med hensyn til styring, forvaltning og finansiering.  
 
Vi mener at felleskomponentene Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen forvalter 
informasjon på fellesskapets vegne som benyttes i en felles samhandlingsarena. Samtidig bør 
fellesskapet forpliktes til å bruke de myndighetsgodkjente opplysinger som tilbys og avvikle 
eventuell bruk av kopiregistre og eget vedlikehold av registre som inneholder de samme data. 
Videre mener vi at de IT løsningene som utgjør den tekniske delen av en samhandlingsarena bør 
være inndelt i delområder, i skissen benevnt plattformer, og komponenter som inngår i plattformene.  
 
Etter vårt syn er det ikke nødvendig og trolig ikke hensiktsmessig, at plattformer og registre bør ligge 
under samme regime for styring, forvaltning og finansiering. Vi vil derfor i vårt videre svar på 
høringen skille mellom disse to kategoriene. Lovregulerte registre behandles på annen måte enn 
tekniske plattformer. 
 
Skissen nedenfor illustrerer våre betraktninger. 
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Enhetsregisteret 
Enhetsregisterets formål og oppgaver fremgår av Enhetsregisterloven. Forvaltningens plikt til å 
gjenbruke data er nedfelt i dette regelverket. Enhetsregisterets rolle er således godt forankret og 
avklart.  
 
NHD, som fagansvarlig- og administrativt ansvarlig departement, gir blant annet gjennom 
tildelingsbrev og faste møter styringssignal i forhold til driften og videreutviklingen av registeret. 
Dette er en ordning som vi mener fungerer meget bra. Samarbeidet med NHD oppleves som 
effektivt og det er kort vei fra beslutning til tiltak kan iverksettes. Vi oppfatter NHD som meget 
bevisst sitt ansvar som pådriver for samordning og forenkling for næringslivet. 
 
Endrings- og utviklingsbehov som blir pålagt gjennom lov- eller forskriftsendring eller gjennom 
pålegg fra NHD gis høyeste prioritet ved BR. Vi oppfatter det derfor slik at registeret per i dag har en 
utviklingstakt som i stor grad ivaretar fellesskapets behov for tilpasninger. Vi ser ikke bort fra at en 
etablering av nye felleskomponenter og utvidet funksjonalitet i de eksisterende, kan medføre behov 
for endringer i registrene ved at bruk av felleskomponenter vil stille nye krav til regelverk og 
tilrettelegging av rutiner. 
 
Det er etablert et godt fungerende Samarbeidsforum for Enhetsregisteret. I dette forumet deltar, 
foruten de tilknyttede registrene, Kartverket og NHD. To av de foreslåtte felleskomponentene er 
således representert i forumet per i dag (Enhetsregisterets og Matrikkelen). Forumet er på 
operasjonelt ledernivå. Det er ikke ønskelig at dagens forum erstattes av et annet utvalg på 
tilsvarende nivå. Alternativt kan det være aktuelt å ta opp til vurdering om forumets mål og 
fellesstrategier bør gjennomgås for i større grad å kunne fylle en rolle mer i retning av det som 
foreslås i rapporten. Eksempelvis må det kunne vurderes om det vil være fornuftig at også det tredje 
registeret, Folkeregisteret, bør være representert i forumet. 
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Dagens utfordring i forhold til driftingen av Enhetsregisteret er de fortløpende prioriteringer på 
operasjonelt nivå når det gjelder tildeling/disponering av ressurser til saksbehandling, videreutvikling 
og kvalitetssikring av registerdata.  
 
Dagens modell med sentral finansiering over rammen (St.prp nr 1.) fungerer bra og gir tilstrekkelig 
forutberegnelighet for alle parter. Det anses som usikkert om en ny modell for finansiering og styring 
vil gjøre registeret i stand til å løse oppgavene på en enda bedre måte. Enhetsregisteret er imidlertid 
slik innrettet at investeringen gjøres ett sted og gevinstene tas ut et annet sted. Slik har det vært 
siden oppstarten i av registeret i 1995.  
 
Den foreslåtte modellen kan virke tungrodd og byråkratisk for styring og finansiering av ER.   
Vi mener en såpass inngripende endring skal ha et tydelig og opplagt forbedringspotensiale. For 
Enhetsregisterets del kan vi ikke se dette potensialet. Vi oppfatter derfor risikoen med å endre på 
godt fungerende rutiner som stor og anbefaler at dagens rutiner for styring og finansiering av 
Enhetsregisteret beholdes. 
 
Altinn 
Brønnøysundregistrene mener styring, forvaltning og finansiering av de foreslåtte 
felleskomponentene som er tekniske plattformer (Altinn og Id-porten) må ses i et helhetlig 
samordningsperspektiv. Fra vårt synspunkt må hele ”interoperabilitets-trappa” ha en felles styring, 
forvaltning og finansiering, innbefattet felleskomponentene Altinn og ID-porten. 
 
I rapportens undertittel står det: ”… Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, 
forvaltes, finansieres og utvikles”. Vi mener undertittelen indikerer en god prioritering av hvilke 
forhold som må styrkes for at målene for IKT-politikken nås.   
 
 

 Det viktigste for oss er å få på plass en felles styringsstruktur og en hensiktsmessig 
finansieringsmodell for Altinn og for sambruk av andre komponenter. 

 Forslag til felles styringsstruktur er beskrevet i rapportens kapittel 5.4 og skissert i fig 9, side 
97. Brønnøysundregistrene er enig i rapportens hovedkonklusjon, nemlig behovet for en 
felles styring og forvaltning av plattformer som felleskomponenter. Vårt svar tar 
utgangspunkt i at denne strukturen skal ha et utvidet mandat til å dekke alle 
samhandlingsnivåene og at det er behov for å presisere hva som er samhandlingsarenaen 
sett fra et IKT ståsted.  

 
Metadata – en manglende felleskomponent 
Vi mener behovet for en felles informasjonsforvaltningsplattform – Metadata i norsk eForvaltning – 
er stemoderlig behandlet i rapporten. I rapporten synliggjøres et fremtidig behov for felles begreper 
og begrepsdannelse innen norsk eForvaltning. Men det sies lite om behovet for en plattform for 
forvaltning av felles informasjon og begreper. Brønnøysundregistrene har tidligere kommet med 
innspill i forbindelse med arbeidet med ”Rapporten Nasjonal strategi for metadata” om behovet for 
en fellesplattform for informasjonsforvaltning og metadata for å øke samhandlingen i offentlig sektor. 
Brønnøysundregistrene vil understreke at dette behovet er stort og at det er behov for løsninger nå. 
 
Det forslås derfor at SERES defineres som felleskomponent for metadata og del av en felles 
informasjonsforvaltningsplattform. 
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Svar på høringsspørsmål fra FAD   

 
Vi viser til tidligere kommentarer angående finansiering og styring av Enhetsregisteret og vår 
anbefaling om at dette ikke endres. Nedenfor gir vi svar på høringsspørsmål relatert til finansiering 
og styring av IKT plattformer som felleskomponenter og da spesielt i forhold til Altinn. 

a) Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter 
 
”Som dette viser betyr et formålsorientert finansieringsprinsipp etter vår vurdering i praksis at alle 
deler av kostnadene ved nasjonale felleskomponenter som departementene etter råd fra 
virksomhetene mener er sentrale for å få til utbredt tjenesteutvikling og ønsket fornying, som 
hovedregel bør finansieres som øremerket bevilgning til felleskomponentforvalter. Samtidig bør 
denne finansieringen etter vår vurdering som hovedregel på kort eller lang sikt skje som en 
reduksjon på sektrorrammen til departementene etter en overordnet fordelingsnøkkel basert på 
gevinstpotensiale og ikke på kostnadsfordeling av bruk.” 
 
Brønnøysundregistrene er enige med rapportens utsagn om at det vil være en kulturmessig 
utfordring å etablere en slik ny tverrsektoriell finansieringsmodell for nasjonale felleskomponenter 
som foreslås. I forvaltningen av Enhetsregisteret og Altinn har Brønnøysundregistrene erfaring med 
tre ulike finansieringsmodeller. 
 
Enhetsregisteret har vært og er sentralfinansiert både med hensyn til utvikling, forvaltning og drift. 
Altinn har vært forvaltet etter to ulike finansieringsmodeller for forvaltning og drift. Prinsippet for 
finansiering av utvikling av Altinn både i den forrige og den nåværende modellen har vært og er 
sentralfinansiering av den utvikling av funksjonalitet som kan brukes av flere tjenesteeiere, mens 
utvikling av løsningen for å dekke behovet for en tjenesteeier finansieres av denne. I tillegg er i 
begge modeller selve forvaltningsorganisasjonen, brukerstøtte innenfor, perioden 0800 til 1700 på 
hverdager og en mindre budsjettpost for kostnader til forvaltning av løsningen sentralfinansiert. 
 
Finansieringsbehovet for drift og driftsrelatert forvaltning ble i Altinn I fordelt etter faktisk antall 
transaksjoner for å speile modellen mot underleverandør som i denne modellen fikk betalt pr 
transaksjon for å levere tjenesten. For tjenesteeierne ble dette en uforutsigbar modell som ga store 
uforutsette kostnader dersom en tjeneste fikk større volum enn forventet, og det ble derfor svært 
krevende i forhold til budsjetteringsprosessen i staten. 
 
Ved utlysning av nye avtaler for Altinn II så man muligheten til å skape en mer forutsigbar og 
enklere administrativ modell, både for budsjettering og faktisk betaling ved at man gikk bort fra 
transaksjonsbetaling mot underleverandør. Dette har resultert i dagens modell som skal oppfordre til 
bruk og mer forutsigbar betaling basert på potensielle transaksjoner. 
I denne modellen er tjenesteeierne kategorisert i størrelse etter potensielt antall transaksjoner, og 
de aller fleste vil få en forutsigbar kostnad, mens få (i dag 3stk.), har fordelt de overskytende 
kostnader seg i mellom. Også for disse er kostnadene rimelig forutsigbare i den modellen som 
benyttes idet det bare er endringer i kostnader som medfører justeringer. 
 
Erfaringene med denne modellen er for det meste gode, men det skal ikke underslås at det kan 
være krevende å få en sikker beregning av grunnlaget for plassering i størrelseskategori. 
En annen utfordring er at kostnader for lagringskapasitet ikke nødvendigvis har en direkte sammen 
heng med antall transaksjoner. 
 
Finansiering av utvikling og forvaltning 
Det etablerte prinsippet for sentralfinansiering av videreutvikling av Altinn løsningen etter Altinn II 
programmet er at denne skal baseres på samfunnsmessig netto nytteverdi med hensyn på både 
kvalitative og kvantitative effekter. For valg mellom alternative utviklingstiltak mener vi denne 
tilnærmingen er god. Erfaringen med bruk av denne mekanismen når den skal brukes til å utløse 
bevilgninger er likevel at det tar lang tid, opptil flere år. Brønnøysundregistrene har allerede 
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identifisert at den tilgjengelige posten for forvaltning av Altinn løsningen er for liten tatt i betraktning 
løsningens omfang og behovet for løpende tilpasninger i løsningen og vil ikke dekke behov for 
videreutvikling av løsningen.  
 
I et scenario der Altinn og andre tilsvarende plattformer blir nasjonale felleskomponenter for hele 
offentlig sektor, vil det oppstå et enda større endringstrykk.  
 
For å håndtere et slikt endringstrykk, trengs en forutsigbar finansiering for videreutvikling, forvaltning 
og drift av plattformene. Dette blant annet for å unngå potensielle tids- og kostnadstunge etterslep. 
 
Brønnøysundregistrene støtter prinsippet om sentralfinansiering av utvikling og forvaltning ved en 
øremerket bevilgning til felleskomponentforvalteren. 
 
Det er fordeler ved at det er felleskomponentforvalter som har ansvar for både videreutvikling, 
forvaltning og drift av komponenten. Dette innebærer en sentralfinansiering av både videreutvikling, 
forvaltning og drift.  
 
En fordel er at forvalteren kan se sammenhenger som bla på finansieringen internt mellom 
områdene og dra nytte av det. F.eks; dersom man oppnår en mer kostnadseffektiv drift og 
forvaltning, kan man få mer av den totale rammen til videreutvikling og derav økt tjenesteutvikling og 
gevinstuttak. På den annen side vil en slik løsning kunne føre til overforbruk fra tjenesteeiernes side 
fordi det ikke innbærer noen kostnad å bruke plattformen. Driftskostnadene vil da kunne sprenge 
den bevilgningsrammen som er satt av til formålet slik Difi erfarer med ID-porten. 
 
En annen ulempe med denne løsningen er at kostnader for bruk av løsningen ikke henføres til 
kostnadsstedet og at vurdering av bruk av felleskomponent opp mot andre alternativer som gir 
samme samfunnseffekt blir skjev. Denne effekten er allerede i noen grad til stede ved at 
investeringen og en sentral forvaltning betraktes som ”sunk cost” for tjenesteeierne, men dette kan 
forsvares på grunnlag av den nytten som ligger i det å ha en fellesplattform som gir tverrsektorielle 
effekter med samfunnsmessig gevinst som en ikke ville oppnå uten bruk av felleskomponenter. 
 
Sentralfinansiering av alle kostnader egner seg etter vår erfaring godt der det er en plikt til bruk av 
løsningen, noe vår erfaring med Enhetsregisteret tilsier. 
  
Prinsipp for fordeling av kostnader mellom tjenesteeiere for bruk av fellesplattformer 
En modell for å beregne gevinstpotensial basert på samfunnsmessig nytte- / kostanalyser som 
grunnlag for kostnadsfordeling kan være et alternativ til fordeling etter potensielt transaksjonsvolum. 
Erfaringen er imidlertid at slike analyser neppe er mindre krevende for tjenesteeiere å gjennomføre 
og ikke minst å verifisere av fellekomponentforvalteren. 
 
For å opprettholde konkurranse mot andre løsningsalternativer enn bruk av fellesplattformer, mener 
vi det er riktig at den kostnaden og de fordelene det representerer at en tjenesteeier bruker en 
fellesplattform tas med i etatens samfunnsmessige analyser ved valg av alternativ. En forutsetning 
er da at alle både verdsatte og ikke verdsatte faktorer tas med, inkludert de elementer knyttet til 
samordningseffekter som er en av intensjonene med fellesplattformer.   
 
Dette tilsier at vi er tvilende både til prinsippet om fordeling etter gevinstpotensiale og om det er 
riktig at kostnader skal fordeles på departementsnivå mot tilsvarende kutt i etatsbudsjetter. Det vil 
introdusere enda flere komplekse administrative prosesser som tar lang tid og krever store 
ressurser. Ved å knytte kostnadene til kostnadsstedet (etaten) vil analysene av alternativer bli mer 
riktig og effekten med fordeling på departementer og tilhørende vurderinger av etatsbudsjetter vil 
skje i dialogen mellom departement og etat. 
 
Et mulig alternativ er å betrakte driftskostnader for bruk av fellesplattformer på samme måte som 
sideutgifter i forbindelse med bla lovpålagte kunngjøringer. Kostnadene til sideutgifter budsjetteres 
som et estimat og bevilgningen justeres i henhold til faktisk påløpte kostnader. Det vil likevel være 
mulig å ta hensyn til disse kostnadene ved analyse av alternativer selv om de ikke dekkes over 
etatens budsjett.  
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Noen tilleggskommentarer om finansiering  
Et annet viktig poeng vi ønsker å fremme er sammenhengen mellom finansieringsmodell og styring. 
Konsensus er vel og bra for forankring, men det må være et nivå som tar beslutninger.  
 
Basert på vår gevinstmodell og erfaringer bistår gjerne Brønnøysundregistrene i et arbeid med å 
etablere en modell for beregning av gevinster av fellesplattformer. Utgangspunktet for en slik modell 
må være eventuelle behov for tilpasning av, eller tilpasning av bruk av de allerede etablerte 
modellene som forvaltes av SSØ og Finansdepartementet.  

b) Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponentene 
 
Brønnøysundregistrene mener det er vanskelig å se på styring, forvaltning og finansiering av 
felleskomponenter uten å se det i et helhetlig samordningsperspektiv. Vi mener at hele 
”interoperabilitets trappa” må ha en felles styring, forvaltning og finansiering innbefattet 
felleskomponentene.  En organisering med et slikt utvidet perspektiv kunne være som skissert 
under. Forslaget er spilt inn som et diskusjonsgrunnlag og er når det gjelder styrings- og 
forvaltnings- og utviklingsstruktur (blå trekant) identisk med DIFIs forslag. 
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Med inkludering av mandat*) gitt i lov om Oppgaveregisteret, gjør vi en utvidelse av 
samordningsarenaen. 
Videre mener vi at det kan styrke modellen å ha en styrings- og forvaltningsstruktur for områder som 
f. eks. kommunal sektor.    
*) Formål: Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige 
organer pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid innholde en oppdatert oversikt over alle slike 
oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner sted. 

 
Vi mener at ved ovenstående presisering, vil budskapet både forenkles og konkretiseres. Samtidig 
gir det en større mulighet til å utnytte mye av den styrings- og forvaltningsorganiseringen som 
allerede finnes. Slik vi har definert det er det i dag FAD og NHD som eier samhandlingsarenaen for 
norsk eForvaltning. Respektivt er Difi og BR satt til å utøve eierskapet og forvalte løsningene. 
 

 I rapporten foreslås at det opprettes et departementsutvalg med en forpliktende 
samordningsrolle. Vi mener at det er viktig i denne sammenheng at et slikt forum er sikret 
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tilstrekkelig høy forankring, og at mandat og myndighet må være klart. Utvalget må ha 
tilstrekkelig med løpende oppgaver og tilhørende møtehyppighet for å sikre kontinuitet i 
arbeidet. Departementenes kontaktforum i forbindelse med Altinn II programmet er etter vår 
oppfatning et godt eksempel på et utvalg som har opprettholdt kontinuitet i arbeidet. 

 

 FAD spør etter synspunkter på behovet for et taktisk lederutvalg som understøtter strategisk 
lederutvalg (nåværende Skate). Brønnøysundregistrene støtter dette forslaget 

c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter 

 Er Difis forslag til sentrale videreutviklingsbehov dekkende og gir forslaget en riktig 
prioritering? 

 
Seks av ni utviklingsforslag i rapporten er relatert til det vi omtaler som sikkerhetsplattformen. Vi er 
enige i at dette er sentrale videreutviklingsbehov. Tilsvarende finnes det viktige utviklingsbehov 
innen både tjeneste- og informasjonsforvaltningsplattformen.  
 
Som forvalter av tekniske plattformer vurderer vi de mest sentrale forslag i rapporten slik: 

- Personers elektroniske adresse. Dekkes under felles brukerprofil som også må inneholde 
elektroniske adresser. Vi er usikre på om det er riktig at elektroniske adresser skal 
vedlikeholdes i Folkeregisteret 

- Virksomheters elektroniske adresse. Vi mener det er viktig å kunne finne frem til riktig 
adressat i offentlige virksomheter. Viktighetsgrad 3. 

- Tilsvarende funksjonalitet er mindre viktig hva gjelder det private næringsliv.           
Viktighetsgrad 2. 

- Felles elektroniske tjenester for meldingsutveksling (meldingsboks). Viktighetsgrad 4. 
- Nasjonal eID på nivå 4. Vi foreslår at eksisterende og utbredte løsninger tas i bruk. Slik 

situasjonen er i Norge i dag mener vi at det ikke er viktig. Viktighetsgrad 1(0). 
- Avansert elektronisk signatur. Vi foreslår at eksisterende og utbredte løsninger tas i bruk. 

Viktighetsgrad 2  
- Kryptering av elektroniske meldinger. Viktighetsgrad 3 
- Validering av eIDer bør generelt ivaretas av eksisterende løsninger. Men det er svært viktig 

at man følger opp de internasjonale initiativene som finnes. Viktighetsgrad 4. 
- Virksomhetssertifikater er viktige for å øke sikkerheten på maskin til maskin kommunikasjon, 

og for å unngå unødvendig sammenblanding av ansatt-rollen og borger-rollen. 
Viktighetsgrad 4. 

- Det er skissert behov for felles forvaltning av samtykke, profiler og identitetsinformasjon. Vi 
vil gjerne vektlegge felles brukerprofil som det viktigste for å få offentlig sektor til å framstå 
som en helhetlig og samordnet virksomhet overfor brukerne. Brukerprofilen må også 
inneholde elektroniske adresser. Viktighetsgrad 5.  
 
I forbindelse med samtykke er det også nevnt behov for oversikt over fullmakter. Dette er to 
ulike ting som må behandles forskjellig, men det er også et klart behov for bedre tilgang til 
informasjon om fullmakter Det er viktig at regelverket rundt samtykke blir oppdatert i 
henhold til brukernes faktiske behov og modenhet på bruk av elektroniske løsninger, men 
det er også viktig at samtykker innhentes på en helhetlig måte og kan samordnes slik at 
brukeren har et sted å forstå, gi og gjenfinne de samtykker de har inngitt for bruk av de ulike 
felleskomponentene og særløsninger for elektronisk kommunikasjon. Viktighetsgrad 2. 

Andre behov for videreutvikling som ikke står i rapporten som vi mener er viktige å håndtere:  

Sikkerhetsplattform 
- Fra Altinns ståsted ser vi at det er svært viktig å dekke behovene for både autentisering og 

autorisering av utenlandske brukere i tillegg til signering og kryptering. Blant annet har vi et 
lovpålagt krav som følge av implementering av tjenestedirektivet i tjenesteloven. Altinn er 
utpekt som nasjonalt kontaktpunkt og dette gir økt behov for autentisering og autoriserting 
av utlendinger. De fleste av Altinns tjenesteeiere er nødt til å opprettholde parallelle kanaler 
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for innhenting av data fra personer uten norsk dnr/fnr eller orgnr.  Dette gjør at store deler 
av gevinsten ved overgang til elektronisk forvaltning uteblir. Viktighetsgrad 4 

 
Informasjonsforvaltningsplattform  

- Behovet for en informasjonsforvaltningsplattform og felles håndtering av metadata beskrives 
mer inngående til slutt i vårt høringssvar. Vi mener at dette er det viktigste 
videreutviklingsbehov nå. Viktighetsgrad 5. 

- Felles rammeverk for prosess og informasjonsmodellering (EAI verktøy).  
Viktighetsgrad 2. 

 
Tjenesteplattform  

- For at Altinn skal kunne ta sin rolle som felles tjenesteplattform må funksjonaliteten utvides 
med følgende: 

o Betalingsløsning som muliggjør betaling før, under eller etter utførelsen av en 
tjeneste. Det er ønskelig med både integrasjon med kortløsninger og med 
nettbanker. Hvis dette ikke løses sentralt må hver enkelt tjenesteeier ivareta dette 
behovet og selv implementere integrasjon. De må dessuten sende og motta data fra 
tjenestene for selv å legge dataene inn som betalingsgrunnlag. Hvis dette kommer 
på plass vil det øke modenheten i forvaltingen og gi økt bruk av elektroniske 
løsninger, men det er ikke et grunnleggende behov. 
Viktighetsgrad 2. 

o Geografiske data brukes av mange etater i mange ulike sammenhenger. Altinn har 
allerede integrasjon med alle de andre felleskomponentene med unntak av 
matrikkelen, og har behov for å også kunne innhente matrikkeldata som grunnlag 
for preutfylling, validering og andre typer oppslag. Mange av Altinns tjenesteeiere 
har dette behovet og vi ser et stort potensiale for nye tjenester som kan utvikles i 
Altinn hvis vi får på plass denne integrasjonen. I tillegg kan det være behov for å 
innhente andre geografiske data, for eksempel fra ”Skog og landbruksregisteret”. 
Viktighetsgrad 3. 

 
- I tillegg til samtykke er det behov for å vite hvem som har rett til å opptre på vegne av andre. 

I dag bruker vi Enhetsregisteret som kilde for å se hvem som har rett til hva i forhold til 
virksomheter. På samme måte er det behov for å se hvem som har rett til hva i forhold til 
privatpersoner og det bør finnes en løsning for å forstå, gi og gjenfinne oversikt over hvem 
de har rett til å opptre på vegne av i hvilke sammenhenger, og hvem som har rett til å opptre 
på vegne av dem. Dette bør sees i sammenheng med arbeidet med vergemålsregister 
innenfor vergemålsreformen. Viktighetsgrad 2. 

- Det finnes etter hvert flere felleskomponenter, og mange etater og kommuner, med 
sammenlignbare driftsbehov, spesielt i forhold til skalerbarhet og ytelse. Det bør vurderes å 
utrede muligheten for en ”privat sky” for det offentlige slik at ikke alle må ta høyde for de 
ekstremt variable driftsbehovene de har i løpet av året. Som situasjonen er nå er de 
samlede driftsbehovene den samlede summen av alle topper som oppstår i de ulike 
løsningene gjennom året, og ikke i forhold til den enkelte høyeste toppen slik tilfellet burde 
vært. Viktighetsgrad 2. 
 

 Bør det utarbeides en felles strategi for de nasjonale felleskomponenter som tar opp i 
seg sentrale videreutviklingsbehov?    

 
Vi er, som tidligere presisert, enig i behovet for en felles styrings- og forvaltningsstruktur for tekniske 
plattformer som felleskomponenter. En strategi for videreutviklingsbehovet er et nødvendig redskap 
for å realisere nye felleskomponent løsninger.  
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d) Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt ansvar 
 
Vi støtter forslaget forutsatt at finansiering av styringsregimet også er på plass.  
 
Skal forslaget lykkes, betinger det en finansieringsløsning som faktisk fører til at foreslåtte 
felleskomponenter kan utvikles og forvaltes mot det felles høye ambisjonsnivået.  
 
Vi bidrar gjerne i arbeidet med å videreutvikle systemene rundt styring og koordinering av forvaltere 
av felleskomponenter. 
 

For Altinn, for tjenesteeiere i Altinn og deres brukere er gode verktøy for å beskrive informasjon, 
gode sikkerhetsløsninger som er enkle i bruk og høy datakvalitet i nasjonale grunndataregistre 
viktige faktor som påvirker anvendeligheten av elektroniske tjenester.  
  
 Tverrsektorielt ansvar – hvem har ansvar for hva 
For å oppnå en ansvarliggjøring gjennom linjen og det etablerte styringssystemet, mener vi forslaget 
om å organisere et tverrsektorielt ansvar for styring og utvikling av felleskomponentene i et nytt 
departementsutvalg som et viktig og nødvendig grep. Ved å etablere et felles formalisert mandat på 
departementsnivå i et fast departementsutvalg der fagdepartementene er med, bør vi kunne nå den 
koordinering, samordning og prioriteringer ut fra helhetlige behov som nå mangler i 
forvaltningspolitikken.   
 
Virksomheter som har en forvalterrolle vil raskere kunne få avklaringer fra sitt departement som 
igjen er forankret og koordinert i departementsutvalget. Når måloppnåelsen i de ulike 
felleskomponentene sees i sammenheng av et organ som har et tverrsektorielt ansvar, tror vi 
planlegging og prioritering av videreutvikling av den enkelte komponent skjer mer helhetlig og 
langsiktig til beste for eieretatene, brukeretatene, borgere og næringsliv som ønsker nye og bedre 
elektroniske tjenester fra det offentlige.  
 

 Prinsipp 1 Grunnleggende styringsprinsipp 
Linjeansvar og mål- og resultatstyring ligger til grunn for dagens organisering av offentlig forvaltning. 
Vi har ingen alternativer å foreslå som bedre kan realisere målsettingene med 
forvaltningsmodernisering.  
 

 Prinsipp 5 Overordnet tverrsektorielt helhetsansvar 
Vi mener prinsippet er nødvendig for å få til en koordinert helhetlig styring. Men det bør tas inn 
hvordan det felles ansvaret skal organiseres og utøves på departementsnivå. Og videre, hvordan 
det helhetlige ansvaret skal forvaltes mellom departementsnivået og etatene som forvalter en 
felleskomponent.   
 

 Prinsipp 6 Forvaltningsregime 
Vi mener at det å etablere felles forvaltningsregime(r) for styring, prioritering, drift og videreutvikling 
av de tekniske felleskomponentene vil være viktig og nyttig for den enkelte felleskomponent og for 
deres forvaltere.  
Det er også viktig at dette omfatter systematisk bruk av resultater fra evalueringer for god 
planlegging av forbedringstiltak. For å skape ro og langsiktig systematisk arbeid tror vi det blir viktig 
å avklare hvem som skal evaluere hva og hvor ofte. Det er ikke sikkert at måloppnåelsen fremmes 
av hyppige evalueringer. En nærmere beskrivelse av hvilken styringsinformasjon som vil være 
sentral og hvordan data skal brukes i den løpende styringsdialogen vil kanskje være mer praktisk. 
Systematisk evaluering ved nærmere angitte tidsintervaller, vil da gi sammenlignbare data over tid 
samtidig som virksomhetene får ro til å løse oppgaver løpende.  
 

 Prinsipp 7 Tjenesteerklæring  
Vi mener en tjenesteerklæring forankret i et tverrdepartementalt organ med fellesansvar for 
politikkområdet, vil være nyttig for virksomheter med en forvalterrolle. Tjenesteerklæringen vil gjøre 
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forventninger klare og virksomhetene vil ha et godt grunnlag til å beregne finansieringsbehovet for 
det ønskede nivået på tjenesteoppnåelse.  
 

 Prinsipp 8 Tjenesteeierinvolvering  
Vi mener at tjenesteeierinvolvering er svært viktig. Det er bra at ansvaret for involvering legges til 
forvalteren av felleskomponenten. Men det bør avklares bedre hvordan gjennomføringen av 
tjenesteeierinvolvering skal skje. Resultatene av involveringen bør defineres som en del av den 
styringsinformasjon som det tverrdepartementale organet med felles ansvar vil forholde seg til. Det 
er også viktig å avpasse omfanget, slik at det ikke bygges opp unødvendig byråkrati rundt 
tjenesteeierinvolveringen. Ressursene bør i hovedsak brukes på langsiktig planlegging og en 
samordnet gjennomføring av IKT-politikken.  
 

 Prinsipp 9 Brukerinvolvering 
Å være lydhøre og åpne for innspill fra sluttbrukerne på en systematisk, dokumentert måte vil være 
svært nyttig både for sluttbrukere, virksomheter og departement. Men også her er det viktig å tenke 
på hvordan man skal legge til rette for å organisere gode møteplasser. Gode konstruktive innspill 
må kunne fanges opp og tas med i planlegging og revisjon av den enkelte forvalter. 
Vi støtter forslaget om at resultater fra brukerinvolvering publiseres og gjøres kjent for alle i 
samspillet rundt felleskomponentene.  
 

 Prinsipp 10 Profesjonell drift og forvaltning 
Vi mener prinsippet er viktig for alle virksomheter med forvalterrolle. Når de felles kravene til 
profesjonell drift og forvaltning av en felleskomponent legges til grunn, vil den enkelte virksomhet ha 
et godt utgangspunkt for å dokumentere finansieringsbehov. Vi tror også at når tekniske 
felleskomponenter får felles forventinger til styring, vil dette bli grunnlaget for mer felles rekruttering 
av faglig spisskompetanse. Et system med felles krav til styringsrutiner burde også gi et godt 
grunnlag for å utvikle sterke felles fagmiljø på tvers av virksomhetsgrensene. Vi tror gjennomføring 
av dette prinsippet vil føre til at leverandører, konsulentselskaper og andre profesjonelle aktører vil 
kunne gjennomføre oppdrag for brukeretater som skal utvikle nye elektroniske tjenester både lettere 
og mer oversiktlig.  
 
Normering av forvalterrollen samlet sett 
Samlet sett mener vi at normering av forvalterrollen for alle felleskomponentene vil være positivt for 
at Altinn skal nå sine målsettinger. Med en hensiktsmessig finansieringsløsning for de tekniske 
felleskomponentene burde man kunne forvente en mye raskere framdrift i gjennomføringen av 
forvaltningsmoderniseringen og de målsettingene som Stortinget har satt og setter for den.  

 

e)  Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 

 
 Bør prioriteringen av behov for standarder skje i det samme styrings- og 

forvaltningsregime som eventuelt blir etablert for nasjonale felleskomponenter? 
 
Standardiseringsrådet har fram til nå hatt ansvaret for arbeidet med å identifisere og vedta 
standarder. Dette er et etablert forum med involvering fra et bredt spekter av aktører i offentlig 
sektor. Standardiseringsrådet har bygd opp en erfaring rundt arbeidet med å få vedtatt standarder 
som har bred forankring hos brukerne. Det er slik sett naturlig å videreføre dette arbeidet også i den 
nye styringsstrukturen.  
 

 Bør nåværende standardiseringsråd inkluderes som et fagutvalg under taktisk 
lederutvalg i en helhetlig sammenhengende utvalgsstruktur under strategisk 
topplederutvalg? 

 
Relatert til det vi har sagt over er vårt svar på spørsmålet fra FAD at Standardiseringsrådet bør 
inkluderes som et fagutvalg under taktisk lederutvalg.  
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f) Økt fornyingstrykk  

 
Behovet for den type tverrsektorielle tiltak, støtteverktøy og veiledninger som Difi foreslår i 
rapportens kapittel 5.3 og 5.6  
Vi tror at forslagene om å utvikle veiledere, gjennomføre kompetansebygging rundt 
endringsprosesser og å satse tungt og bredt på lederutvikling er viktige og nødvendige støttetiltak 
som samlet sett vil bidra til å øke fornyingstrykket i linjen.  
 
Vi ønsker i tillegg å trekke fram tiltaket gevinstrealisering. Vi tror det mangler et systematisk 
tverrsektorielt gevinstrealiseringsprogram knyttet til sambruk av felleskomponentene.  
 
Gevinstrealisering – som tiltak og som verktøy som fremmer gjennomføring 
I høringsrapporten beskrives problemet med dagens gevinstrealiseringstiltak som bl.a. å være at det 
ikke er avklart hvem som bør kreve gevinstrealiseringsplaner og hvem som bør følge opp at planen 
gjennomføres, for å se til at de planlagte gevinstene faktisk realiseres.  
Dagens system rundt Altinn fanger ikke opp de virksomheter som trenger gevinstrealisering mest: 
de offentlige virksomhetene som ikke selv tar initiativ til å bedre og effektivisere egen 
oppgaveløsning gjennom omstilling, nye og bedre arbeidsmetoder og å ta i bruk IKT som strategisk 
virkemiddel.  
 
Gevinstrealisering og ansvar for å ta ut planlagte gevinster 
Brønnøysundregistrene mener at det er viktig at ansvaret for gevinstrealisering ikke skyves over på 
felleskomponentforvaltere eller andre tredjeparter. Ansvaret for å ta ut planlagte gevinster må være 
tydelig forankret som et linjeansvar i den enkelte virksomhet som bruker en eller flere av 
felleskomponentene i sine elektroniske tjenester.  
 
Koordinering av gevinstuttak i samarbeidsprosjekter 
For tverrsektorielle prosjekter der planlagte gevinster skal tas ut hos flere virksomheter parallelt har 
vi erfart at det kan være vanskelig å plassere ansvaret for gevinstuttak hos en enkelt aktør. Det 
samme gjelder i tilfeller der planlagte gevinstuttak hos en virksomhet er avhengig av at det 
gjennomføres tiltak hos andre virksomheter. Vår erfaring er at mangel på koordinering undergraver 
virksomhetenes incentiver og muligheter til å ta ut gevinster. Vi tror også at mangel på koordinering 
gjør oppstart av fornyingsprosjekter vanskelig. Derfor er det viktig at slik koordinering av realisering 
av planlagte gevinster kommer inn i linjestyringen.  
 
Etater som forvalter felleskomponenter – felles veiledninger, planmaler, rådgivning og 
dokumentasjon fra gode eksempler til brukeretater 
Vi mener det er et behov for en overordnet koordinering av felles gevinstrealiseringsprosesser. Vi 
ser det som naturlig at felleskomponentforvalterne i fellesskap bidrar til en slik koordinering ved å 
legge til rette for at brukeretater fritt kan bruke standardmaler og planer for å beregne 
gevinstpotensial. Og videre, veiledninger for å følge opp realiseringen av interne gevinster fra 
prosjekter der en eller flere av felleskomponentene er benyttet.  
 
Vi anbefaler at det utarbeides felles støtteverktøy og at allerede eksisterende veiledere bearbeides, 
for arbeidet med å planlegge og å realisere gevinster fra bruk av felleskomponentene i elektroniske 
tjenester. Brønnøysundregistrene bidrar gjerne til dette arbeidet  
 
Felles styringsparametre og felles rapporteringsverktøy: data om fremdriften i realisering av 
besluttede gevinstplaner 
Data som beskriver framdriften mot realisering av planlagte gevinster bør tas inn som ett av de 
sentrale settene med styringsinformasjon som omtales som støtteverktøy i rapportens kapittel 5.6.  
 
For at styring i linjen mot felles målsettinger, satt av Stortinget og fulgt opp av departementsutvalget 
skal bli effektiv, mener vi det er viktig å bruke styringsinformasjon som er sammenlignbar over tid. 
Med slik styringsinformasjon tilgjengelig for hele linjen fra ansvarlig departement til den enkelte 
virksomhet, kan ledere på alle nivåer i linjen følge utviklingen over tid. Der det skulle dukke opp 
utfordringer, bør etatsstyrer og virksomhetsledere holde oversikt over forventninger og realiteter og 
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justere virkemiddelbruk og prioriteringer underveis hvis de forventede resultater fra 
effektiviseringstiltak og bruk av felleskomponenter ikke viser seg. Vi tror også at Stortinget vil ha 
nytte av å kunne følge utviklingen i årlige rapporter. Dersom det viser seg vanskelig å ta ut planlagte 
gevinster i enkelte sektorer eller i enkelte virksomheter, bør dokumentasjon på utviklingen brukes til 
å ta nye grep fra Stortingets side slik at interessen og oppmerksomheten for modernisering holdes 
oppe.   
 
Vi bidrar gjerne i arbeidet med å utarbeide styringsparametre og felles rapporteringsverktøy for 
gevinstrealisering fra bruk av felleskomponenter. 
 
Styringsinformasjon og incentiver til å drive fram fornyingsplaner og krevende 
omstillingsarbeid  
Vi savner også virkemidler i forvaltningspolitikken for å verdsette og løfte fram arbeidet i offentlige 
virksomheter som lykkes med å gjennomføre omstillinger med en ansvarlig håndtering av 
gevinstuttak i samarbeid med sine ansatte. For fullt ut å dra nytte av de nasjonale 
felleskomponentene i nye elektroniske tjenester, må det lønne seg å gå inn i tunge 
omstillingsprosesser, utvikle nye innovative arbeidsprosesser og høste alle fordelene av god bruk av 
IKT.  
Vi får antakelig ikke økt fornyingstrykk dersom store interessegrupper tror at deres arbeidsgivere vil 
bli belønnet med færre ressurser og færre stillinger.  
 

Forslag fra Brønnøysundregistrene som ikke berøres eller nevnes i rapporten  

 
Informasjonsforvaltningssystem – Håndtering av Metadata i offentlig sektor 
Behovet for et felles informasjonsforvaltningssystem i offentlig sektor som kan håndtere metadata 
med tilhørende informasjon som begreper, strukturer, implementering, regler, eierskap osv er 
prekært.  

Begrunnelse av forslaget: 

 

Informasjonsforvaltningssystem – Håndtering av Metadata i offentlig sektor 
Riksrevisjonen har gjort en undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i 
offentlig sektor

1
 (Dokumentnr. 3:7 2007-2008.). Her peker de på at potensialet for elektronisk 

informasjonsutveksling i forvaltningen generelt er dårlig utnyttet. Riksrevisjonen sier blant annet: 
 

 Mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige 
virksomheter, og en bedre utnyttelse av denne informasjonen kunne bidratt til sikrere, 
raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og næringsliv. 

 Gjenbruk av informasjon i det offentlige er nødvendig for å sikre kvalitet og effektivitet i 
saksbehandlingen, men det skjer ikke i tilstrekkelig grad. 

 Regjeringens arbeid har bare i liten grad bidratt til utviklingen av tversgående IKT-løsninger i 
forvaltningen. 

Rapporten Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet
2
 uttrykker behovet slik: 

 
En viktig forutsetning for gjenbruk er at det er klart definert hva et dataelement betyr. For eksempel er 
begrepet «adresse» flertydig, blant annet fordi det ikke er tydelig om det er bosted, post eller 
oppholdsadresse som menes. Det er heller ikke klart om man kun mener gatenavn, og eventuelt 
gatenummer, eller om også postnummer og poststed hører med. En slik usikkerhet gjør gjenbruk 
vanskelig, særlig når dette skal skje gjennom elektronisk samhandling. Det er derfor viktig at man 
etablerer en oversikt over de enkelte elementenes presise innhold, slik at de kan gjøres til gjenstand for 
gjenbruk.  

 

                                                      
1 Dokumentnr. 3:7 2007-2008. 
http://www.riksrevisjonen.no/Revisjonsresultater/Dokumentbase_Dok_3_12_2007_2008.htm 
2 Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet. Levert 15. juni 2007 

http://www.riksrevisjonen.no/Revisjonsresultater/Dokumentbase_Dok_3_12_2007_2008.htm


Side 13 
 
 

 

FAOS-Rapporten
3
 inneholder en grundig og innsiktsfull analyse. I denne foreslås det åtte 

arkitekturprinsipper for IKT i offentlig sektor. Interoperabilitet er et av disse. Det pekes videre på 
behov for både teknologisk, semantisk og organisatorisk samhandling på tvers av offentlige etater. 
Rapporten anbefaler også en felleskomponent for håndtering av metadata for offentlig sektor. 
 
Gartner Group sier i en rapport

4
 at styring av metadata i økende grad blir en utfordring etter hvert 

som organisasjoner starter initiativ knyttet til forvaltning av forretningsprosesser og 
tjenesteorienterte arkitekturer. 
 
I Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) blir tjenestetrappen for første gang innført som begrep i 
forhold til fornyingen av offentlig sektor gjennom bruk av elektronisk løsninger. Målbildet peker mot 
behovet for å komme til nivå fire i trappen, horisontal integrasjon, for å sikre god 
samfunnsøkonomisk effekt for borgere, næringsliv og offentlig sektor selv. Videre sier meldingen at 
”…For å få ei meir effektiv elektronisk samhandling, og ikkje måtte utvikle komplekse løysingar fleire gonger 

enn nødvendig, er det behov for å etablere ein del felles offentlege IKT-infrastrukturkomponentar.” Her blir 
metadata listet opp sammen med andre komponenter. 
 
Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009) følger opp disse trådene og vier stor plass til samordning i lys 
av behovet for å dele informasjon på tvers av organisatoriske grenser i det offentlige. Meldingen sier  
”… IKT-systema må leggje grunnlaget for enklare samhandling og utveksling av informasjon...”  Her blir for 
første gang et rammeverk for felles IKT-arkitektur for offentlig sektor beskrevet med syv 
grunnlegende prinsipper. De to første prinsippene som blir listet opp er: 
Tenesteorientering: IKT-system skal byggjast opp som ei samling avgrensa delsystem som legg til rette for 
mest mogleg gjenbruk. 
Interoperabilitet: IKT-system må kunne utveksle og dele data og informasjon med andre system gjennom 
standardiserte grensesnitt.  
 

Behovet for å få på plass komponenter og metodikker for å bistå aktørene i offentlig sektor med å 
lage brukerfokuserte og samfunnsøkonomiske fellestjenester er med andre ord overmoden. Man 
har erkjent at det å kombinere prosesser og informasjonen som inngår i disse, på tvers av etats- og 
kommunegrenser, vil kreve en eller annen form for koordinering. Dette koordineringsbehovet vil 
være felles, uavhengig av sektor og type data som inngår i tjenestene det er snakk om. Med andre 
ord er det her snakk om et felles behov på tvers av offentlig sektor som bør løses ved en felles 
metodisk tilnærming. Alternativet er å la alle miljø og sektorer skape sine egne metoder, men den 
dagen man skal kombinere tjenester på tvers vil man fremdeles ha et behov for å sammenstille. 
Stiller man felles metodiske krav til disse miljøene vil denne type koordinering/sammenstilling kunne 
skje mye enklere og med en langt lavere kostnad. Integreres dette opp mot verktøy for 
tjenesteutvikling vil man også kunne effektivisere arbeidet med å etablere og forvalte nye tjenester. 
 
Likevel ser man nå i dag i 2011 at de organisasjonene som setter seg som mål å lage denne type 
samhandlingstjenester alle sliter med samme problemstilling: Manglende tilgang til andre aktørers 
informasjon i integrerte prosesser. Eksempler på aktører som er tydelig på dette er Lånekassen og 
Veidirektoratet som begge er med i Altinn-samarbeidet. Kommunene og de mange 
saksbehandlingsprosessene de har hvor det inngår informasjon fra andre offentlig aktører er også 
relevante eksempler. Fra arbeidet med Tjenestedirektivet, hvor Skjenkebevilling er en av de 
definerte kommunale tjenestene, kan man trekke fram et eksempel på den type mekanismer som 
ønskes. 
 
Når kommunen skal saksbehandle en skjenkebevilling inngår delprosesser mot Kemner, Mattilsyn 
og Politi. Informasjonen fra disse aktørene hentes inn via manuelle prosesser og er i stor grad 
papirbasert. Dette betyr at saksbehandlingen blir kostbar for det offentlige og tidkrevende for søker. 
Skulle man tenke i retning av fullelektronisk informasjonsflyt og en sammenhengende elektronisk 
prosess for søkeren og kommunen, vil utfordringene stå i kø i dag. Det vil bli svært ressurskrevende 
for alle kommuner å etablere denne type integrasjon hver for seg. Dette er en type integrasjon som 
                                                      
3 Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor, FAD, desember 2007. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2008/forslag-til-felles-ikt-
arkitektur-i-offe.html?id=519323  
4 Rapport fra Gartner Group, ID Number G00147616, utgitt 16. april 2007 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2008/forslag-til-felles-ikt-arkitektur-i-offe.html?id=519323
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2008/forslag-til-felles-ikt-arkitektur-i-offe.html?id=519323
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burde vært standardisert mellom alle kommuner mot fagsystem til de andre samhandlingsaktørene. 
Denne type funksjonelle krav vil også bidra til å tydeliggjøre behovet for felles mekanismer knyttet til 
metadata, da dette er fundamentalt for å få til denne type standardisering innenfor 
kommunesektoren. 
 
Med støtte i flere rapporter hvor det er påpekt et behov for felles metodikk/løsninger knyttet til 
metadata mener vi at dette arbeidet ikke er tilstrekkelig prioritert. Konklusjonene i utredningen om 
Nasjonal metadatastrategi for offentlig sektor gir i for liten grad en tydelig retning og en tilstrekkelig 
framdrift i arbeidet.  
 
SERES – et metadataløft som åpner for nye muligheter i samordningsarbeidet og utviklingen 
av elektroniske tjenester 
Ved valg og utvikling av metodikk i SERES har det hele tiden vært fokus på at løsningen skal bygge 
på utbredte standarder og gi rom for fleksibilitet. Dette for å sikre at det etter hvert som nye 
metadatabehov blir identifisert/erkjent, kan bygges videre på det semantikkgrunnlaget som er 
etablert i Oppgaveregisteret. De samme vurderingene ligger også til grunn for den repository-
løsningen som er valgt. 
 
SERES-satsingen ble begrunnet med nye behov knyttet til metadata i Oppgaveregisteret og i 
tjenesteproduksjonen i Altinn. Disse behovene er ivaretatt under utviklingen av den nye løsningen. 
Samtidig er det viktig å være klar over det kvalitetsløftet denne satsingen har resultert i – et 
metadatakonsept som kan dekke kommende behov for samhandlingsløsninger og en mer effektiv 
tjenesteutvikling. I dette ligger også muligheten til å referere til ulike metadatakilder og tilrettelegging 
for gjenbruk av data - på tvers av sektorer og mellom allerede etablerte systemer. Konseptet åpner 
for å kunne ta ut økte samfunnsmessige gevinster - eller riktigere – å redusere kostnadssiden. 
Denne delen av gevinstarbeidet har til nå hatt lite fokus i tjenestesammenheng, men er i større grad 
identifisert og realisert innen privat sektor. 
 
Felleskomponent eller støtteverktøy til felleskomponentene?  
Oppgaveregisteret skal ha oversikt over de til en hver tid pålagte oppgaveplikter fra næringsliv til 
statlige myndigheter, og det påligger etater som forvalter oppgaveplikter å skaffe Oppgaveregisteret 
de nødvendige opplysningene. Når Oppgaveregisteret i tillegg blir benyttet som metadatakilde for 
tjenesteproduksjon i Altinn er tjenesteeierne mer bevisst sitt ansvar for at opplysninger i 
Oppgaveregisteret blir oppdatert. Et slikt ”eierskap til informasjon” er viktig i forhold til en utvidet 
anvendelse av metadataløsningen, og vi må unngå at alle typer modellering i SERES skal bli utført 
av interne ressurser innenfor det ordinære driftsbudsjettet*. Vi ønsker en økt bruk av SERES-
løsningen velkommen, og tror det åpner for samfunnsmessige gevinster, men ser dette i retning av 
en felles metadatakomponent med en sentral- og/eller brukerfinansiert tilnærming. 
 
At Oppgaveregisteret i sin tid ble vurdert som og utpekt til en offentlig metadatakilde var en 
erkjennelse av at grunnlaget for å identifisere overlappende informasjonsinnhenting i (papir-) skjema 
- og nødvendigheten av å beskrive informasjon i elektroniske tjenester - bygger på et felles behov 
for semantiske beskrivelser. For oppgaveregisteret er det nødvendig at disse beskrivelsene gjøres 
innenfor en og samme metodikk for at informasjonen skal bli sammenlignbar. For tjenesteeierne er 
det nødvendig at dette gjøres innenfor samme metodikk for at informasjonen kan bli riktig forstått og 
brukt i forbindelse med gjenbruk av data og tverrsektoriell samhandling. 
 
Med en slik tilnærming er det naturlig at SERES har tatt høyde for å bli en felles metadataløsning i 
en offentlig arkitektur. Det er etablert en fleksibel løsning som kan dekke flere metadatabehov som 
følge av nye samhandlingsløsninger – utover innholdet i dagens xsd spesifikasjoner til 
tjenesteutviklingen i Altinn. I FAOS rapporten ble det identifisert et behov for en felles 
metadatakomponent og at en slik felles komponent må dekke metadatabehov utover 
tjenesteproduksjonen i Altinn. 
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Vi mener at det er lagt til rette for en slik utvidelse og fleksibilitet i løsningen, selv om det også er 
gjort tilpasninger for å dekke mer Altinn spesifikke behov.  Vi er også redd for at etableringer av flere 
”felles” metadataløsninger utover de som eksisterer innenfor spesielle sektorer, vil være uheldig og 
kostnadsdrivende for samhandlingsarbeidet. 
 
 
Med hilsen 
BRØNNØYSUNDREGISTRENE                                         

 
 
 
Erik Fossum  Håkon Olderbakk 
direktør  avdelingsdirektør 
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