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Høringsuttalelse fra IKT-Norge: 

“Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale 
felleskomponenter i offentlig sektor”
 
IKT-Norge avgir med dette sin høringsuttalelse på rapporten “Styring, forvaltning og finansiering 
av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor” og de problemstillinger som FAD ber om 
tilbakemelding på i sitt høringsbrev.
 
Generelt
IKT-Norge er spesielt opptatt av hvordan alle innbyggere skal få et reelt digitalt førstevalg, og 
hvordan offentlig sektor skal arbeide smartere. Dette innebefatter at hele offentlig sektor må ha 
tilgang på felleskomponenter og nødvendig infrastruktur som muligjør dette.
 
IKT-Norge har nylig gjennomført en kartlegging av digitalt førstevalg, med utgangspunkt i 
kommunale nettjenester. Dette fordi kommunen er det mest naturlige møtet med offentlig 
sektor. I kartleggingen er nasjonale tjenester inkludert – dette fordi IKT-Norge mener nasjonale 
og lokale løsninger ikke kan skilles i et brukerperspektiv. Det er ett møte med offentlig sektor 
som teller, ikke hvem som utfører tjenesten bak. I vår kartlegging kom derfor mangelen på 
nasjonale felleskomponenter tydelig til syne.
 
IKT-Norge er opptatt av at brukerne skal gis optimal digital borgerservice og at slike løsninger 
er prefererte. Dette fordrer imidlertid bakenforliggende tjenester, arkitektur, komponenter og 
systemer som sømløst harmonerer med hverandre. IKT-Norge applauderer derfor en felles og 
koordinert innsats for å organisere bakenforliggende tjenester med fokus på fellestjenester, og 
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synes på generelt grunnlag at innholdet i rapporten og de skisserte forslagene er gode. 
 
Våre spesifikke kommentarer følger under.
 
Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter
IKT-Norge støtter DIFIs vurdering av at det må avsettes øremerkede midler, og vil understreke 
betydningen av at dette må gjelde såvel utvikling som utrulling og vedlikehold. 
 
Det er samtidig avgjørende at nasjonale felleskomponenter kan benyttes i lokale løsninger, 
og at det legges opp til en ressursstruktur som muliggjør at små kommuner kan benytte disse 
løsningene på lik linje som store etater. Dette for å kunne skape gode brukeropplevelser og 
tjenester også lokalt. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt med en struktur der nasjonale 
løsninger ikke kan benyttes lokalt fordi det er for ressurskrevende å ta i bruk eller det eksisterer 
andre hindringer. 
 
Samordningsfora for koordinering av nasjonale felleskomponenter
Kun ved samarbeid og samsnakk kan det etableres løsninger som kan deles og gjenbrukes. 
IKT-Norge støtter derfor at det etableres faste samordnings- og fagutvalg. Vi vil samtidig 
understreke betydningen av at slike organer også må ha representasjon fra lokalt nivå slik at 
felleskomponenter i realiteten kan implementeres i hele offentlig sektor. I tillegg vil vi be om at 
IKT-næringen er representert i en form som gjør at de løsningene som etableres og defineres 
også kan tas med IKT-løsninger og -leveranser.
 
Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter
IKT-Norge forventer en intensivert innsats for å ferdigstille og implementere fellekomponenter, 
og vil igjen understreke behovet for at nasjonale løsninger kan benyttes lokalt uten 
komplikasjoner. Dette betyr da også et sterkt innslag av åpne standarder som muliggjør 
samsnakk mellom løsninger og gjenbruk. I tillegg vil det være på sin plass å se på 
distribusjonsmodellen for ulike felleskomponenter, herunder folkeregisteret. IKT-Norge finner 
det svært betenkelig at dette ikke er felleskomponenter som i sin helhet kan benyttes lokalt, 
noe som igjen skaper komplikasjoner for brukerne ved f.eks. flytting mellom kommuner. Det 
er spesielt at man ved flytting selv må ta kontakt med alle offentlige etater ved nytt bosted, 
mens kommersielle aktører får slik informasjon med en gang flyttemelding sendes. Dette 
er et eksempel på hvorfor nasjonale felleskomponenter er viktige lokalt, og hvorfor det må 
etableres en smidig distribusjonsmodell. I tillegg mener IKT-Norge at FEIDE-løsningen for 
utdanningssektoren må ses i sammenheng med nasjonale felleskomponenter og at det 
etableres en raskere utrullingstakt av denne løsningen.
 
Økt fornyingstrykk
I andre europeiske land, deriblant Danmark og Nederland, har de etablert eTeam som bistår 
offentlige aktører med å implementere nasjonale fellesløsninger på lokalt nivå. Dette er en 
ordning som etter IKT-Norges mening vil være svært fornuftig å adoptere også til norske forhold 
slik at felleskomponenter kan implementeres på en effektiv måte lokalt og nasjonalt. Et slikt 
eTeam bør i tillegg spre beste praksis og løsninger som kan deles med andre.
 
I tillegg er vi opptatt av at ledere i offentlig sektor må måles på sin fornyings- og digitalinnsats, 
og at alle IKT-investeringer risikovurderes. Et omfattende nettverks- og kompetanseprogram 



kan fungere godt, men det ligger likevel en risiko i det om det ikke gjennomføres målinger 
og en gulrot/pisk-kultur. Det må ikke være et valg å la være å gjennomføre fornyings- og 
digitaliseringsprosesser i offentlige virksomheter.
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