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Innledning
Forsvarsdepartementet (FD) viser til brev fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) av 5. juli 2011 vedrørende høring om styring, forvaltning og
finansiering av nasjonale felles komponenter i offentlig sektor.

I brevet ber FAD om høringsinstansenes syn på finansiering av nasjonale
felleskomponenter, opprettelse av faste samordningsfora på departements- og
virksomhetsnivå for bedre koordinering og samordning av fellestiltak på IKT-området
og sentrale videreutviklingsbehov når det gjelder nasjonale felleskomponenter.

Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter
Forslaget til finansiering bygger i hovedsak på to vesentlige endringer som kort kan
oppsummeres som følger:  de nasjonale felleskomponentene bør som hovedregel
finansieres som øremerkede bevilgninger til felleskomponen«orvalterne og finansieringen
skal skje gjennom reduksjoner av sektorrammene basertpågevinstpotensialet.

FD mener at begge endringene utfordrer den etablerte budsjettprosessen i staten og
setter finansieringen av felleskomponentene i en særstilling.

Difi omtaler i rapporten utfordringene med periodisering av gevinstene og utgiftene til
tiltakene. Det er for felleskomponentene nødvendig å investere og driftsette løsninger
og annet før det er mulig å ta ut gevinstene av tiltaket. FD mener dette forslaget
innebærer at denne utsikkerheten spres til de øvrige sektorene i form av



rammereduksjoner. Dermed kan det bli nødvendig å treffe tiltak for å redusere utgifter i
sektorene med konsekvenser for måloppnåelse og gjennomføring av Stortingets vedtak.

FD mener det også er knyttet usikkerhet til begrepet "gevinstpotensiale" som Difi
anbefaler skal vektlegges mer enn garantert gevinstrealisering. FD mener det vil være
vanskelig å kunne budsjettere realistisk med disse usikkerhetene.

FD kan ikke  gi  sin tilslutning til Difis forslag før det er skaffet oversikt over hele
kostnadsbildet knyttet til felleskomponentene. Bruk av øremerkede midler til
felleskomponentene kan støttes, men reduksjon av sektorrammene må baseres på reell
gevinstrealisering. Ved behov for finansiering før gevinstrealisering bør dette giøres på
andre måter, eksempelvis tilleggsfinansiering.

Avslutning
Utover kommentaren knyttet til prinsippet for finansiering av nasjonale
felleskomponenter har FD ingen kommentarer til de øvrige momentene i brevet fra
FAD. ("s
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