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Styring  -  forvaltning - finansiering nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 6. juli 2011 vedrørende  Styring,
forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor — Horing.

I kapitel 3 i vedlegget til brevet er listet ulike forhold som det ønskes synspunkter på.
Jembaneverket har følgende kommentarer:

a) Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter.
Jembaneverket er enig i DIFIs forslag om at det besluttes som et prinsipp at finansieringen
av nasjonale felleskomponenter ska1 innrettes og øremerkes slik at fmansieringsformen
fremmer ønsket tjenesteutvikling. Videre at det det utvikles  en  kostnadsfordelingsnøkkel
på departementsnivå for nasjonale felleskomponenter basert på gevinstpotensialet og ikke
på kostnadsfordeling ved bruk., jamfør prinsipp 4 vedlegg 1.

b) Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponentene.
Skate er en relevant arena for Jernbaneverket i dag. Samordningsforumet fungerer, etter
Jembaneverkets mening, bra og det synes fornuftig å basere seg på Skate ved videreføring
og utvikling.

c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter.
Jernbaneverket er av den oppfatning at de fem definerte nasjonale felleskomponentene
utgjør en dekkende og riktig prioritering.

d) Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonal ansvar.
Jembaneverket har ingen kommentarer til dette punktet.
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e) Helhetlig prioritering i en felles arkitektur.
Jembaneverket er av den oppfatning at prioritering av behov for standarder på dette
området bør skje i det samme regime som eventuelt etableres for nasjonale
felleskomponenter.
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økt fornyingstiykk
Jernbaneverket er enig i at det må skapes tydeligere fokus på gevinstpotensialet ved ny
telmologi. De resterende punktene i kapitel 5.6 bør, etter Jernbaneverkets oppfatning, ha
prioritet etter de forgående fem (a-e).
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