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HØRING - STYRING, FORVALTNING OG FINANSIERING AV 
NASJONALE FELLESKOMPONENTER I OFFENTLIG SEKTOR 
 
Mattilsynet vil som en stor etat med mange forvaltningsområder understreke betydningen av 
effektiv samhandling med andre etater og næringslivsaktører. Bruk av nasjonale 
felleskomponenter bidrar sterkt i dette arbeidet.  
 
Ved å ta i bruk de foreslåtte nasjonale felleskomponentene vil datakvaliteten i offentlige 
fagsystemer bedres, brukere har ett sted å melde fra om endringer i sentrale opplysninger, etatene 
slipper å utvikle egne løsninger, og det er økonomisk og kvalitetsmessig svært gunstig.  Mange 
offentlige etater bruker allerede i dag en eller flere av de foreslåtte felleskomponentene.  
 
Selv om intensjonen med nasjonale felleskomponenter er svært god, ser vi også noen utfordringer 
ved å ta i bruk disse. Vi har derfor lest rapporten med stor interesse, og synes den er lettlest og 
svært godt skrevet. Vi ser at dere har tatt tak i områder som vi ikke synes fungerer optimalt i dag. 
Dette gjelder både styring og finansiering av de nasjonale felleskomponentene. 
 
Spørsmål i høringen 
 

a) Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter 
 
Mattilsynet støtter fullt og helt det foreslåtte forslaget.  
 
”Gratis” bruk av felleskomponentene vil stimulere til: 

 Gjenbruk av data  

 Bedre utnyttelse av data 

 Bedre datakvalitet 

 Rimeligere tjenester 
 
 
Vi ser utfordringene med at eierne av dagens grunndata ikke har et eget apparat til å 
distribuere data, og derfor har satt dette bort til private aktører med de kostnadene det 
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medfører. Det bør derfor vurderes å samle grunndataregistrene hos en offentlig etat som er 
opprettet for slike forhold; for eksempel Brønnøysundregistrene. 
 
b) Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponentene 
 
Etter å ha deltatt på workshopen om de nasjonale felleskomponentene ser vi at det er noen 
utfordringer i forhold til styringen og eierskap av disse. Vi støtter det som ble foreslått der at 
man vurderer to styringsmodeller; en for grunndata og en for felles tjenestekomponenter da 
disse to har oppstått fra helt ulike bakgrunner. Grunndataene har oppstått på grunnlag av ulike 
lovhjemler for å dekke et spesifikt formål og er ikke utviklet med tanke på å være en 
felleskomponent. De er i tillegg svært bundet av regelverk. Tjenestekomponentene er utviklet 
nettopp med tanke å være en felles løsning.  
 
Som bruker av felleskomponentene vil vi se det som svært fordelaktig om vi slipper å forholde 
oss til mange ulike styringsmodeller og møteplasser. 
 
Det som er viktig er et tydelig eierskap til felleskomponentene. Eierskapet bør tildeles et 
departement som står sentralt i forhold til finansiering. 
 
Mattilsynet støtter at det etableres et topplederutvalg på virksomhetsnivå som har en 
forpliktende rolle i gjennomføring av samordningen. Sammensetningen må være slik at både 
små og store etater bidrar. Med hensyn på størrelse og viktighet kan vi nevne Mattilsynets 
fagsystem MATS som er sentralt i utstedelse av Fiskeeksportsertifikater. Norge eksporterer fisk 
og sjømat for svært store beløp årlig. Det er ikke mange minutters nedetid som skal til før 
fiskeeksporten får store problemer. 
 
Vi påpeker at forankringen av et slikt utvalg må være tydelig. 
 
c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter 
 
Vi ser positivt på de foreslåtte videreutviklingsbehovene. 
 

d) Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt ansvar 
 

Her foreslår vi å se på styringsmodellen rundt Altinn og ta utgangspunkt i den nye 
forvaltningsmodellen som er foreslått her. Igjen er det viktig å påpeke viktigheten av tydelig 
eierskap. Det er også viktig å få en bredt sammensatt deltakelse slik at ulike interesser 
ivaretas. 
 
e) Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 
 
For å unngå tilfeldig etablering og ulik utnyttelse av de nasjonale felleskomponentene er det 
viktig med en overordnet og helhetlig prioritering. Det påpeker igjen behov for tydelig og 
enhetlig styring av felleskomponentene. 
 
f) Økt fornyingstrykk 

 
Vi ser svært positivt på de forslåtte utviklingstiltak på etatsstyrernivå og virksomhetsstyrernivå 
med fokus på hvordan IT kan sikre fornying, effektivisering og gevinstrealisering i 
virksomhetene. 

 
Med hilsen 
 
 
 
Hilde Marie Husebye Auberg  
IKT direktør                                                                                 seniorrådgiver 
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