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Høringssvar Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale
felleskomponenter i offentlig sektor

www.npt.no

Vi  viser  til Samferdselsdepartementets brev av 6. juli 2011.

Spørsmål a) Prinsipp for finansiering av nasjonate felleskomponenter

Vi er enige i Difis forslag til målrettet finansieringsprinsipp. Internfakturering mellom offentlige
virksomheter er en vanskelig og lite effektiv modell.

Spørsmål b) Samordningsfora for koordinering av  de nasjonale felleskomponentene.

Ingen merknader.

Spørsmål c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter

5 nasjonale felleskomponenter synes å være en fornuftig begrensing, A utvide dette med flere nå
vil være en ambisiøs og vanskelig oppgave. Prioteringen bør være å holde seg på dette antallet
og heller gjøre en god innsats her.

Spørsmål d) Normering av forvalterrrollen og et tydelig nasjonalt ansvar

Det synes fornuftig å utarbeide et felles sett av krav til alle felleskomponentforvalteme som
normerer hvordan denne rollen skal være. Vi har ingen kommentarer til de tiltak som foreslås i
rapportens kap. 5.2

Forslaget er samme styrings- og forvaltningsregime som under nasjonale felleskomponenter. Det
virker fornuftig og effektivt å ha samme regime.



f) Økt fomyingsttykk

Omfattende utvikling av nye og bedre elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv fra alle
offentlige virksomheter med mål om effektivisering og gevinstrealisering er viktig. For å få dette til
er vi enig i at det må på plass tiltak som kan skape økt fokus og trykk på fornyting.
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