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Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor - 

høring 

Vi viser til ekspedisjon av 5. juli 2011.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader til utvalgte tema knyttet til rapporten 

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor, Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter 

bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles (Difi -rapport 2010:17)  

Difi har i rapporten skissert prinsipper og modell for styring, forvaltning og finansiering av 

nasjonale felleskomponenter. De anbefalingene som gjøres i rapporten forutsettes 

gjennomført i den ordinære mål- og resultatstyringen i linjen, slik at anbefalingene først og 

fremst må vurderes gjennomført av den ansvarlige felleskomponentforvalter.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet deler Difis oppfatning av at god forvaltning av de nasjonale 

felleskomponentene er viktig for fornying av offentlig sektor og gevinstrealiseringen i alle 

sektorer. Rapporten er et viktig bidrag for å belyse problemstillinger og utviklingsmuligheter 

knyttet til nasjonale felleskomponenter. Departementet er imidlertid av den oppfatning at det 

burde vært utredet alternative løsninger for organisering. Rapporten gir etter departementets 

mening ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å velge den beste løsning siden bare et 

alternativ er omtalt.  

 

I det følgende besvares spørsmålene i den rekkefølge som fremgår av høringsbrevet: 

 

a) Finansiering av nasjonale felleskomponenter. 
Hovedtiltakene ved en styrking av samordningen innen dette området er omtalt i rapportens 

pkt. 5.3. 

 

Beskrivelsen i Difis rapport gjelder også i helse – og omsorgssektoren. Finansiering av 
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prosjekter med deltagere fra ulike virksomheter skjer på ulike måter – øremerket bud-

sjettbevilgning, ulike former for deling av finansiering mellom aktørene som deltar og 

brukerbetalinger. En særlig utfordring for finansiering er at kostnader og gevinster ikke følger 

hverandre, dvs. at investeringer i en virksomhet først og fremst kan gi gevinster i en annen 

virksomhet. En annen utfordring er at gevinster kan komme betydelig senere enn kostnadene.  

 

Helsesektoren har så langt i hovedsak hatt fokus på faktiske gevinster innen IT-området for å 

legitimere investeringer i konkrete elektroniske tjenester. Den nasjonale felleskomponenten 

en har mest bruk for er Det sentrale folkeregisteret. Full nytteeffekt har ikke vært mulig 

grunnet juridiske og tekniske begrensninger i applikasjonen Skattedirektoratet bruker. 

  

Departementet er enig med Difi i at det må fokuseres på gevinstpotensialet i egen sektor og 

virksomhet. I tillegg bør gevinstpotensialet felleskomponentene skaper, vektlegges mer i 

vurderingen av behovet for og finansieringen av nasjonale felleskomponenter. Denne 

analysen bør som utgangspunkt legges til grunn for prioriteringen. Valg av 

finansieringsformer knyttet til nasjonale felleskomponenter må være de mekanismer som 

fremmer ønsket tjenesteutvikling i offentlig sektor samlet. 

 

Virksomhetene i sektoren blir imidlertid målt på oppnådd oppfyllelse av sektorspesifikke mål 

ut fra de budsjetter de blir tildelt. En kan vanskelig se at konkret målstyring kan gjøres 

annerledes. Departementet mener derfor at finansiering av den delen av kostnadene som ikke 

sektorspesifikke må sikres nasjonal sentral finansiering. Nasjonal finansiering av 

felleskomponenter vil sikre at det er den potensielle gevinsten for offentlig sektor samlet som 

legges til grunn for valg og gjennomføring av utvikling. En unngår derved diskusjonen om 

hvem som skal betale når kostnadene i hovedsak kommer i én virksomhet eller sektor som har 

lav nytte og hvor høy nytteverdi foreligger hos den som har lave kostnader ved innføring 

/utvikling.  

 

Difi legger til grunn at alle deler av kostnadene ved nasjonale felleskomponenter som 

hovedregel bør finansieres som øremerket bevilgning til felleskomponentforvalter. Difi mener 

denne finansieringen på kort eller lang sikt skal skje som en reduksjon på sektorrammen til 

departementene etter en kostnadsfordelingsnøkkel på departementsnivå for gevinstpotensialet 

og ikke på kostnadsfordeling. 

 

Fordelingsnøkkelen foreslås håndtert av departementene fordi det gjør det lettere for 

departementene å kunne diskutere på hensiktsmessig nivå omfordeling av ressurser mellom 

virksomheter og eventuelt sektorer.   

 

Helse- og omsorgsdepartementet er enig i at forståelse for det tverrsektorielle gevinst-

potensialet til nasjonale felleskomponenter er viktig. Dette området krever imidlertid mer enn 

forståelse og kulturendringer. Risikofaktoren er at departementene kan ha vansker med å 

frembringe adekvat kompetanse på dette krevende området. Departementets erfaring med 

slike gevinstberegninger som nevnt er at de er kompliserte å gjennomføre, har liten 

troverdighet hos samarbeidspartnere grunnet stor usikkerhet og er svært ressurskrevende.  

 

Departementet mener for øvrig at gevinstbegrepet er for snevert når det gjelder prosjekter i 

helse- og omsorgssektoren fordi det fokuseres for sterkt på økonomiske størrelser. 

Bedriftsøkonomiske beregninger kommer til kort når det gjelder begreper som kvalitet, 

personvern, personsikkerhet, publikumsinformasjon om rettigheter, helseinformasjon og 
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pasientdeltagelse i behandlingen. I denne beregningen må det også tas hensyn til de store 

kostnader sektoren allerede har ved lokale tilpasninger grunnet utilstrekkelig tilgang til 

nødvendige opplysninger.       

 

Departementets prinsipale standpunkt er derfor at slike beregninger ikke gjennomføres, 

subsidiært at fordelingsnøkkelen gjøres så enkel at resultatet nærmest kan avleses med en 

gang. 

  

b) Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponenter  

Hovedtiltakene ved en styrking av samordningen innen dette området er omtalt i rapportens 

pkt. 5.4. 

 

Difis forslag med et departementsutvalg på departementsnivå på minimum ekspedisjons-

sjefnivå og et strategisk topplederutvalg på virksomhetsnivå innebærer et tverrsektorielt grep 

med forpliktende samarbeid.  Et taktisk lederutvalg skal sørge for den forberedende faglige 

behandlingen før behandling i strategisk topplederutvalg for ”å sikre en hensiktsmessig 

konsensusfremmende helhetsbehandling av saker som trenger omforente løsninger på både 

strategisk og taktisk nivå”.  

 

Løsninger og endringer er i dette samarbeidet basert på enighet mellom ulike parter hvor en 

tar sikte på bedre koordinerte og helhetlige prioriteringer og beslutninger innenfor det 

tverrsektorielle IT-området. Formålet med denne styringsstrukturen er å skape en 

konsensusfremmende forpliktende beslutningsarena utover de tradisjonelle uforpliktende 

rådgivnings- og informasjonsorganer som i dag eksisterer på mange nivåer. 

 

Departementet er enig i at det må gjøres en helhetlig og sammenhengende samordning både 

på virksomhets- og departementsnivå i tverrsektorielt samarbeid knyttet til felles-

komponentene. Behovet blir spesielt synlig i budsjettprosessene som departementene er 

ansvarlige for, ved finansiering av tiltak som er tverrsektorielle der kostnader og gevinster er 

ulikt fordelt mellom virksomhetene og der gevinster kommer betydelig senere enn kostnader.  

 

Difi anfører i rapporten at linjeansvaret er problematisk mht. kommunikasjon oppover i 

organisasjonen. Det foreslås likevel å legge linjeansvaret til grunn for å styre et vanskelig 

område. Samarbeidsmodellen skal fange opp de meldte behov som ikke når frem til 

beslutningstaker oppover i linjene samt koordinere behov og forslag som fremkommer og de 

påfølgende konsekvenser det får.  

 

Departementet vil påpeke at helsesektoren har mange autonome virksomheter som ikke faller 

inn under tradisjonelle styringslinjer og som sådan ikke heller kan styres med samme 

virkemidler som i en offentlig virksomhet. Modellen vil etter departementets mening bare 

videreføre i større eller mindre grad velkjente problemstillinger i nåværende organisering av 

helsesektoren uten at har kommet nærmere en effektiv fremdrift av videreutviklingsbehovene.     

 

Departementet anser modellen som krevende å administrere. Det er mange aktører på mange 

arenaer og nye problemstillinger som krever mange avklaringer og utredninger i mange 

underutvalg. Det foregår også i dag et omfattende arbeid i råd, utvalg eller arbeidsgrupper 

som gjør noe av samme jobben innenfor avgrensede samarbeidsområder. Den modellen som 

her er skissert vil trolig ikke gjøre nåværende arbeidsinnsats mindre, men delvis tilføre 

merarbeid grunnet omfang og kompleksitet.  
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Utformingen er en nyskapning for departementene og virksomhetene i sektorene. Deltagelse i 

departementsutvalg og strategisk topplederutvalg kan være krevende. Deltagelse av 

toppledere må sees i sammenheng med og prioriteres opp mot store reformer i sektoren, 

vedtatte helseprosjekter, kriseberedskap og daglig krevende håndtering av kompliserte 

helsespørsmål.    

 

De videreutviklingsbehov Difi foreslår vil medføre at en del beslutninger må tas på detaljnivå. 

Departementet ser at slike beslutninger kan komme til å bli behandlet i de nevnte utvalg 

hvilket er lite hensiktsmessig og uønsket. Departementet ønsker en konkretisering eller 

avklaring av hvilke beslutninger de ulike utvalg skal gjøre før en tar stilling til deltagelse.      

 

Departementet mener det må utredes andre alternative måter å styre videreutvikling av 

felleskomponentene på siden modellen ikke på noen måte har løst utfordringene med lange 

kommandolinjer i et byråkratisk system. Et alternativ som bør utredes er å legge ansvaret for 

felleskomponentene i en egen enhet med en forvalter.  

 

c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter 

Difis valg av felleskomponenter og kriterier for utvalget er omtalt i rapportens pkt. 4.1 – 4.5). 

  

Departementet er ut fra kriteriene enig i forslagene til nasjonale felleskomponenter og de 

behov som Difi har identifisert bør vurderes realisert som fellesløsninger. Departementet 

mener spørsmålet om en felles strategi må drøftes og besluttes i et eventuelt nytt 

styringsregime.  

 

d) Normering av forvalterrollen og tydelig nasjonalt ansvar 

Difis forslag til tiltak for å styrke samordningen som forvalterne bør gjøre, er omtalt i 

rapportens pkt. 5.2. 

 

Helse- og omsorgsdepartementets oppfatning er at nasjonale felleskomponenter vederlagsfritt 

skal kunne benyttes som en del av andre offentlige virksomheters elektroniske tjenester. Det 

medfører at forvaltere av felleskomponentene og tjenesteeierne må garantere for 

funksjonalitet, kvalitet, pålitelighet, tilgjengelighet og bruksbetingelser. Det må også eksistere 

system og rutiner slik at videreutvikling av felleskomponentene skjer i en dialog med 

tjenesteeierne med sikte på å dekke tverrsektorielle behov. 
 

Departementet mener at felleskomponentregistre med sektorovergripende betydning så langt 

har vært utviklet i den enkelte etat hvor hensynet til egne oppgaver har blitt tillagt stor vekt. 

Registerkvaliteten er derfor ikke i tilstrekkelig grad tilpasset andre etaters oppgaveløsning. 

Datakvaliteten i felleskomponentene vil også kunne oppleves som dårlig dersom tidskravene 

til oppdaterte data kun er basert på sektorkravene og ikke på de brede behovene som faktisk 

finnes i offentlig sektor.  
 

Ansvarlig departementet og virksomhet har så langt latt private aktører motta de offentlige 

dataene vederlagsfritt i stedet for å definere egne registre som en felles ressurs eller nasjonal 

felleskomponent. Dataene har deretter blitt solgt tilbake til bl.a. offentlige virksomheter med 

større eller mindre grad av føringer fra den ansvarlige forvalteren. Departementet er av den 

oppfatning at denne type distribusjon og salg er tidsmessig utdatert.  
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Det er i dag ingen felles nasjonale føringer for forvaltere av nasjonale felleskomponenter. Det 

er etter departementets vurdering nødvendig med en formalisering på både departements- og 

virksomhetsnivå av det tverrsektorielle ansvaret i forvaltningen for de nasjonale 

felleskomponentene samt en normering av hvordan forvalterrollen skal utøves.  

  

Departementet mener at å normere forvalterrollen gjennom et sett av overordnede prinsipp 

samt etterprøve mål- og resultater vil være et viktig styringsinstrument for å sikre tilstrekkelig 

samordning og bedre grunnlag for god samlet ressursbruk i offentlig sektor. Felles nasjonale 

normer og krav til forvalterne av nasjonale felleskomponenter er en absolutt nødvendighet for 

at det skal kunne etableres en god styring for bruk av de nasjonale felleskomponentene.  

 

e) Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 

Difis forslag for å styrke samordningen og utnyttelsen av felleskomponenter er beskrives i 

rapportens pkt. 5.5. 

  

Departementet vil bemerke at forutsetningen for at aktører som virksomheter, borgere og 

næringsliv skal kunne samhandle elektronisk på en hensiktsmessig måte, er at alle parter 

benytter standarder og standardiserte løsninger for å få tilgang til opplysninger, dele 

informasjon og utveksle informasjon ved elektroniske meldinger.  

 

Dersom nasjonale felleskomponenter skal fungere etter forutsetningene og kunne brukes bredt 

i forvaltningen, er det en forutsetning at hensiktsmessige organisatoriske, semantiske og 

tekniske forvaltningsstandarder er på plass senest når felleskomponenten er tilgjengelig. 

Felleskomponenter skal fungere i samspill med komponenter og systemer hos tjenesteeierne. 

Disse trenger dermed også å ha implementert de samme standardene for at 

felleskomponentene skal kunne brukes i elektroniske tjenester. 

 

Elektronisk samhandling foregår men i langt mindre utstrekning enn de mål som er satt i 

nasjonale strategier og planer, delvis på grunn av manglende samordning og prioritering 

mellom sektorer og virksomheter av arkitektur og standardisering. Det medfører at 

utviklingen går saktere enn ønskelig og forsinker eventuell realisering av 

effektiviseringsgevinster.  
 

Difis forslag innebærer tiltak for å sikre at det er virksomhetsmålene og de prioriterte 

virksomhetsbehovene i offentlig sektor som styrer utviklingsprioriteringene av både nasjonale 

felleskomponenter og de viktigste standardene, obligatoriske eller anbefalte 

(forvaltningsstandarder), i offentlig sektor. Departementet slutter seg til Difis forslag slik det 

fremkommer forutsatt at styringsstrukturen blir slik som foreslått i rapportens pkt. 5.2. 

Standardiseringsrådet kan tenkes organisert annerledes med en annen styringsstruktur. 
 

f) Økt fornyingstrykk gjennom linjene  

Foreslåtte hovedtiltak for å styrke samordningen innen dette området fremgår av rapportens 

pkt. 5.6.  

 

Difis forslag til nytt forvaltningsstyre er definert som en del av linjeansvaret. Nye tjenester 

krever omstilling og organisatoriske tilpasninger og er i denne sammenheng spesielt 

krevende. Det er etter Difis vurdering indikasjoner på at den nødvendige fornyings- og 

strategiske kompetanse for ledere på ulikt nivå ikke er tilstrekkelig utviklet, verken i 

departement eller virksomheter.  
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Difi påpeker at slike svakheter og utfordringer kan forsterkes når det som skal fremmes, styres 

og følges opp i etats- og virksomhetsstyringen er et viktig fornyingsarbeid som krever en 

strategisk kompetanse som i sin tur vil påvirke realiseringen av de tverrsektorielle 

fornyingsmål. Det synes også å være generelt liten kunnskap om gode metoder for 

gevinstrealisering i virksomhetene. En forutsetning for at modellen skal fungere er etter Difis 

vurdering at det bygges opp strategisk fornyings- og IT-kompetanse både hos etatsstyrere i 

departementer og i toppledelsen i mange virksomheter.   

 

Departementet anser at tiltak som kan heve kompetansen bør gjennomføres og understøttes av 

relevant og anvendelig støtteverktøy. Det program for kompetanse og nettverksbygging for 

henholdsvis etatsstyrere og toppledere som foreslås vil vare 3-5 år. Gjennomføringen er 

krevende slik ambisjonsnivået er beskrevet. I en linjeorganisasjon vil det være både turnover, 

omrokkeringer og omorganiseringer. Departementet mener derfor en må legge seg på et 

vesentlig lavere ambisjonsnivå både i tid og omfang. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ann M. Løseth e.f. 

avdelingsdirektør 

 Elsa Lien Utstumo 

 rådgiver 


