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Høring – Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig 
sektor 
Statens kartverks uttalelse 
 
 
Statens kartverk mener at Difi-rapport 2010-17 ”Nasjonale felleskomponenter i offentlig 
sektor” er et omfattende og viktig bidrag i utviklingen av IKT-samhandling i offentlig sektor 
og underlag for IKT-politikken. Den danner således er godt utgangspunkt for en bred 
diskusjon av de spørsmål som tas opp i høringen. 
 
Kartverket legger stor vekt på å bidra til økt samhandling i offentlig sektor. Den nasjonale 
infrastrukturen som er bygget opp gjennom «Norge digitalt» er et viktig bidrag til dette. Vi 
deltar også aktivt gjennom standardiseringsrådet for IKT-standarder i offentlig sektor. 
 
Vårt utgangspunkt er at offentlige data er til for å brukes og gjenbrukes, og at det må legges 
til rette for at de samfunnsgevinster som oppstår gjennom bruken, realiseres i størst mulig 
grad..  
 
Vi setter pris på at matrikkelen er foreslått som en av de fem felleskomponenter i offentlig 
sektor i Norge.  Det er hensiktsmessig at de nasjonale felleskomponenter dekker ”hva-
registerene: Enhetsregisteret, ”hvem-registeret”: Folkeregisteret og ”hvor-registerene”: 
Matrikkelen , i tillegg til Altinn og felles infrastruktur for e-ID.  
 
Vi i Kartverket vil gjerne bidra til den fornyelse av offentlig sektor som dette innebærer og 
er enig med Difi i de hovedpunkter som er pekt på som satsingsområder.Vi vil også peke på 
at utkastet til nasjonal strategi for metadata, som Difi også har utarbeidet i samarbeid med 
flere etater, er et viktig innspill i diskusjonen og berører sentrale elementer for en videre 
utvikling av samhandlingen i offentlig sektor på IKT-området. 
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I tillegg til det som er beskrevet i kapittel 4.3 i Difi-rapport 2010-17 (”rapporten”) vil vi 
understreke et par sentrale forhold knyttet til matrikkelen: 
 

• Offisiell informasjon om adresser, eiendommer og bygninger er ikke tilgjengelig før 
den er registrert i matrikkelen. Det vil blant annet si at en person ikke får meldt 
flytting til en adresse før den er opprettet i matrikkelen slik at Folkeregisteret får 
denne overført og kan ta den i bruk. Det er også slik at en matrikkelenhet 
(”eiendom”) ikke kan pantsettes gjennom tinglysing før den er registrert i 
matrikkelen. Det systemet vi har i Norge der fast eiendom er ”levende kapital” er 
svært viktig for samfunnsøkonomien, og matrikkelen spiller en viktig rolle her. 

• Både matrikkelenhetene (”eiendommene”), adressene og bygningene i matrikkelen 
er koordinatfestet / ”kartfestet” med for det meste god nøyaktighet. Dette muliggjør 
en mengde viktige funksjoner slik som navigering ved hjelp av GPS for 
uttrykningskjøretøyer som skal finne raskt frem, område analyser for 
samfunnsplanlegging m.m. 

 
Vi vil innledningsvis også peke på et forhold knyttet til rapporten kapittel 7.1. For 
matrikkelen sin del blir informasjon etablert eller endret gjennom lovregulerte prosesser. 
Dette er særlig prosesser styrt av matrikkelloven i forbindelse med gjennomføring av 
tillatelser (bygge/ dele) gitt i medhold av for det meste bygningsdelen av plan- og 
bygningsloven (PBL). Men det er også en god del informasjon som etableres eller endres 
gjennom prosesser regulert i andre lover, særlig da eierseksjoneringsloven og 
jordskifteloven. Statens kartverk og matrikkelloven er underlagt Miljøverndepartementet, 
mens bygningsdelen av PBL, eierseksjonsloven og jordskifteloven er underlagt hhv KRD og 
LMD. Vi kommer tilbake til dette forholdet i vårt svar til spørsmål b i høringsbrevet. 
 
Til spørsmål a) i høringsbrevet: Prinsipp for finansiering av nasjonale 
felleskomponenter 
 
Vi ser de utfordringer som er pekt på rundt finansiering. Hvordan stimulere til utvikling når 
fordelen av satsingen ligger et annet sted enn der hvor utviklingskostnaden ligger?  
Rent overordnet vil vi peke på at det er viktig at de spesifikke registrene ligger i de 
virksomheter som har utviklet dem. Registrene er en sentral del av virksomheten. Å ta selve 
matrikkelsystemet ut av Kartverket (noe som ikke er foreslått) ville være å ta  hjertet ut av 
matrikkelansvaret i Kartverket.  Det må foreligge noen incentiv . Registrene er organisk en 
del av virksomheten.  
 
Når det gjelder finansieringsform, vil vi peke på at vi innen den geografiske infrastruktur har 
siden 2003 utviklet det landsomfattende arbeidet organisert i «Norge digitalt», i dag med 
over 600 parter. «Norge digitalt» er en suksess nasjonalt og har også vekket fortjent 
berømmelse i andre land. Mange har kommet for å studere hvordan vi har klart det andre 
prøver å lykkes i. 
 
Det sentrale ved finansieringen er at man legger inn i en pott et bidrag hvor man betaler etter 
hvor stor man er og etter hvilken forventet nytte man har av investeringen. I dette nettverket 
er også en egen finansiell muskel, en ”motor”, ved det samarbeidet de største og viktigste 
aktørene har som kalles ”Geovekst”. Dette fungerer meget bra. 
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Grunnen til at dette har latt seg etablere mener vi skyldes kombinasjonen av to elementer. 
Det ene er det politiske trykket som ble satt på etableringen gjennom en stortingsmelding. 
Departementene og underordnete etater fikk som oppgave å bidra inn i denne 
infrastrukturen. Samtidig ble arbeidet utført slik at alle deltakende parter har fått eierskap til 
«Norge digitalt», og ved Statens kartverk som aktivt og faglig sett kompetent sekretariat. 
Ved å se at man kan høste på et annet tidspunkt enn man sår, er man interessert i å bidra til å 
så.  
 
Denne kombinasjonen av politisk press fra oven og ”frivillig” oppbygning fra bunnen mener 
vi er sentrale suksessfaktorer. Selv om frivillig her står i anførselstegn fordi det var en 
politisk forventning, ble selve oppbyggingen og prosessene forankret i de deltakende 
virksomheter. Vi mener det er viktig å legge til grunn at man kan både stole på sin egen 
forvaltning og at det er og er grobunn for økt samarbeid mellom forvaltningsorganene når 
man får klare mandater og føringer. Gjennom samarbeid i forvaltningen kan man få til mye. 
 
 
 
Til spørsmål b) i høringsbrevet: Samordningsfora for koordinering av de nasjonale 
felleskomponentene 
 
Samordning innebærer lett byråkrati. Man kan tenke seg som trafikken i et veikryss. Noen 
må vente for at andre skal komme frem. Når man er enige om prioriteringen, er det greit å 
vente. Dersom prioriteringen er vilkårlig eller man ikke kjenner til den, blir man lett sur og 
utålmodig. Man ser for eksempel at tungtrafikken vedvarende blir prioritert mens man selv 
kjører personbil. Men er man enige om og har forståelse for hvorfor tungtrafikken blir 
prioritert, er det lettere å vente gitt at man på et mer definert tidspunkt vet når blir det ”min 
tur”.  
 
På samme måte ser vi for oss arbeidet i forvaltningen. Det strategiske styringsrådet som er 
anbefalt, støtter vi. Kjøreregler må lages for prosessene på samme måte som beskrivelsen av 
køene i trafikk-krysset beskrevet over. 
 
Det er viktig at det strategiske styringsrådet ledes av en som er ”upartisk” i forhold til de 
ulike særinteresser. 
 
Et taktisk lederutvalg ved siden av kan også være på sin plass, bare man sikrer at det er klare 
grenser mellom hva som skal behandles av de ulike instanser. 
 
Et fast interdepartementalt samordningsutvalg er i og for seg nødvendig. Vi mener det bør 
settes sammen på et høyere nivå i departementene, f eks ekspedisjonssjefsnivå, slik at det får 
den rette forankringen i prioriteringene til det enkelte departement. Men vi mener det er 
viktig at det er det strategiske styringsrådet som styrer prosessenen sammen med Difi, ikke 
departementene. Departementene skal legge til rette for styringen. Overført til 
næringslivstenkning, departementene er eiere, det strategiske styringsråd er styret og etatene 
er administrasjonen i selskapet. 
 
Vi vil som nevnt i innledningen av dette høringssvaret peke på at matrikkelen som system 
inneholder informasjon som blir til gjennom saksbehandling etter forskjellig lovverk 
underlagt forskjellige departementer. D.v.s. at et samordningsfora bestående av de 



4 

departementer som er overordnet de foreslåtte nasjonale felleskomponentene ikke 
nødvendigvis er tilstrekkelig for å sikre nødvendig eller ønsket koordinering i forhold til for 
eksempel lov- og regelverk for informasjonen i matrikkelen som felleskomponent. Det bør 
derfor vurderes om foreslåtte fagutvalg, topplederutvalg eller samordningsutvalg ved behov 
kan trekke inn andre virksomheter og / eller departementer når dette ansees nødvendig for å 
oppnå ønsket / nødvendig utvikling. 
 
Til spørsmål c) i høringsbrevet: Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale 
felleskomponenter 
 
Felles strategier er ønskelig gitt at det gjøres slik som er skissert. De bør ha gjennomgående 
politiske forankring og prioritering. Det bør deretter overlates til etatene å utvikle disse.  
 
Vi støtter de forslag som ligger i rapportens kapittel 4.5 og 4.6, men vil også trekke fram 
forslag fra tidligere nevnte utkast til nasjonal strategi for metadata og underliggende 
rapporter i dette arbeidet. Både metoder og standarder for begreper (for eksempel ”lønn”), 
registre over begreper, datamodeller, osv. 
 
•  Det er viktig at alle beskriver dataene sine på en gjenkjennelig og strukturert måte. 
•  Beskrivelsene må være enkelt tilgjengelige, enkle å finne fram til og referere til, slik at 

det kan vises til de samme beskrivelsene uavhengig av situasjon – enten det er en 
saksbehandler eller en innbygger som lurer på betydningen, eller en systemutvikler som 
dokumenterer et datasystem. 

•  Beskrivelsene må kunne tolkes av datamaskiner som strukturerte data, slik at vi kan 
utnytte datamaskinenes evner til å holde oversikt, søk og gjenfinning, kategorisering etc. 

•  For å gjøre beskrivelsene mer forståelige, nå målet om klar og konsistent begrepsbruk, og 
synliggjøre data som kan gjenbrukes, er det viktig at noen har ansvaret for å koordinere 
begrepsbruk og være en pådriver for å unngå ubegrunnede ulikheter i begrepsbruk 

 
Dette er viktige forutsetninger for  mange felles komponenter og samhandlingen generelt. Vi 
vil gi det en gradering på minimum  4. 
 
Vi vil videre trekke frem et litt annet forhold som vi mener er viktig (gradering 5). 
 
Kvaliteten på informasjonen er viktig. Jo flere som benytter informasjonen i 
felleskomponentene til nye oppgaver, jo mer tas informasjonens kvalitet som gitt. 
For matrikkelinformasjonens vedkommende så er det en kjensgjerning at det her finnes 
informasjon etablert under forskjellig lovgivning gjennom svært mange år. Det vil si at lik 
informasjon kan ha forskjellig kvalitet for samme type objekt i matrikkelen. 
 
Vi mener det er viktig at det også gjøres en utredning i forhold til kvaliteten på 
informasjonen i felleskomponentene, hvor det er et mål å komme frem til kvalitetsmål og 
evt. tiltak for å løfte informasjon opp til denne kvaliteten. 
 
 
Til spørsmål d) i høringsbrevet: Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt 
ansvar 
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Normering av forvalter rollen og at det gjøres til del av etatstyringen er prinsipielt riktig og 
greit, men det er viktig at valg av virkemidler også overlates til de som skal utføre arbeidet. 
 
Vi er enige i prinsipp 1 og prinsippene 5-10 i rapportens vedlegg 1. Dette er prinsipper som 
vi allerede legger til grunn for vår egen forvaltning både av matrikkelen og de andre 
komponentene vi bidrar med i den nasjonale infrastrukturen på våre områder. 
 
Vi velger også her til dette spørsmålet å peke på det vi har omtalt under spørsmål c) 
angående kvalitet ovenfor. 
 
 
Til spørsmål e) i høringsbrevet: Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 
 
Statens kartverk støtter meget klart opp under forslaget om at det er viktig å bygge opp om 
arbeidet med felles standarder. Det er noe av det viktigste grunnlag for fortsatt samordnet 
utvikling. Vi bør videre bygge på åpne standarder så langt mulig.  
 
Statens kartverk har påtatt seg å lede standardiseringsrådet som ledd i vår strategi på dette 
området. Innen egen sektor – geografisk informasjon – har vi derfor også tatt på oss 
lederollen for det internasjonale standardiseringsarbeidet i regi av ISO (ISO/TC 211). 
 
Det nåværende standardiseringsrådet med et godt og dyktig sekretariat i Difi har fungert bra, 
men vi ser klart at det er interessant å vurdere å inkludere dette som et fagutvalg under 
taktisk lederutvalg for å sikre en helhetlig utvalgsstruktur under strategisk topplederutvalg. 
 
Det er imidlertid viktig at rådets funksjon som rådgivende for hva som skal inn i 
referansekatalog og, i noen tilfeller, forskrift, beholdes. Forskriftsarbeidet er viktig for å 
sikre helhet i hele offentlig forvaltning, også kommunene. 
 
 
Til spørsmål f) i høringsbrevet: Økt fornyingstrykk 
 
Vi støtter opp om forslaget med økt fornyingstrykk, og mener at forslagene i kapittel 5.6 er 
gode. 
 
 
 
Vennlig hilsen 

 
Olaf Østensen 
Fagdirektør 
Strategisk og teknologisk utvikling  


