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KOMMENTARER TIL DIFIS RAPPORT OM NASJONALE FELLESKOMPONENTER 

I OFFENTLIG SEKTOR. 

 

Konsekvenser for Brønnøysundregistrene 

NTL Brønnøysundregistrene ser ingen direkte negativ innvirking på Brønnøysundregistrene som 

etat, men som ansvarlig etat for to av de foreslåtte felleskomponentene vil man nok gjennom 

anbefalingene få en styrking av både Altinn og Enhetsregisteret. 

 

Effektivisering og gevinstrealisering på tvers av offentlige etater 

NTL Brønnøysundregistrene har blant annet gjennom tidligere høringer påpekt viktigheten av at 

man i prosjekter på tvers av offentlige etater ivaretar retten til medbestemmelse. 

 

Der er påpekt i rapporten at sentrale målsettinger er økt effektivitet noe som igjen betyr bedre 

gevinstrealisering og større effekt av blant annet IT-investeringene. 

 

Med stadig flere selvbetjeningsløsninger og elektronisk innrapportering, er det viktig at man 

sørger for å ha tilstrekkelige ressurser i etatene til å få en forsvarlig innføring og opplæring i nye 

rutiner og systemer, og tilrettelegger for stadig økende statisk belastning for de ansatte. 

 

Slik vi ser det vil det være store utfordringer knyttet til at de oppgavene som i dag løses i 

fellesskap kan tenkes lagt samlet til et organisasjonsledd. Dette vil sannsynligvis føre til 

overtallighet i en etat, og økning i en annen. Her er det viktig med ryddige prosesser hvor 

tillitsvalgte er involvert hele veien. Igjen viser vi til at slike mekanismer utfordrer muligheten til 

medbestemmelsen.  

 

Utfordringer knyttet til felles infrastruktur for eID i offentlig sektor 

I denne sammenheng trekker rapporten frem ID-porten som en fellesløsning som tilrettelegger 

for elektronisk kommunikasjon mellom innbyggerne og offentlig sektor. I dag er ID-porten kun 

en av flere påloggingsmuligheter i Altinn. Rapporten tar ikke stilling til om man skal gjøre 

endringer i alternativ til ID-porten, og følgelig hvilke konsekvenser dette eventuelt måtte 

medføre. 

 

NTL Brønnøysundregistrene ser det som viktig at man i denne sammenheng ser på hvilke 

konsekvenser eventuelle bortfall av andre løsninger vil ha. Brønnøysundregistrene har i dag en 

meget velfungerende brukerstøtte for pålogging i Altinn via Altinns egen påloggingsløsning. 

Bortfall av arbeidsoppgaver vil selvfølgelig få konsekvenser for Brønnøysundregistrene som 

etat. Det vil derfor være svært viktig at fagforeningene er involvert i det videre arbeidet med 

oppfølging av de anbefalinger og forslag til tiltak rapporten gir. 
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Side 2 

Oppsummering 

NTL Brønnøysundregistrene vil påpeke viktigheten av at sentrale tillitsvalgte blir involvert i de 

videre prosesser på overordnet nivå, og at de involverte etatenes tillitsvalgte blir involvert i 

prosessene i sine respektive etater. 

 

Som nevnt innledningsvis er de sentrale målsetningene om økt effektivitet og gevinstrealisering 

klare. NTL Brønnøysundregistrene ser det som svært viktig at disse gevinstene synliggjøres så 

tidlig som mulig, og at man får på plass planer for hvordan de ledige ressursene skal benyttes 

videre. 

 

 

Vennlig hilsen 

NTL Brønnøysundregistrene 
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