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Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig
sektor  - Høring

Vi viser til brev av 5. juli 2011 med vedlegg angående ovennevnte.

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater — Jernbaneverket,
Luftfartsfilsynet, Statens jernbanetilsyn, Statens havarikommisjon for transport, Post- og
teletilsynet og Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Vedlagt oversendes kopi av høringssvar fra Jernbaneverket og Post- og teletilsynet.

Samferdselsdepartementet har følgende merknader:

Generelt
Vi viser til s. 1 i rapporten der oppdraget som ble gitt i tildelingsbrevet for 2010 fra FAD er
gjengitt: "... Difi skal identifisere eksisterande og nye felleskomponentar, utarbeide krav til dei
som forvaltar felleskomponentar og utarbeide eit grunnlag for at departementet kan avgjere
ansvar, prioritering og finansiering av framtidige felleskomponentar.."

Så vidt vi kan vurdere det, følger rapporten for så vidt opp mandatet, men det er enkelte forhold
vi savner i drøftingen av anbefalingene. Det er en drøfting av fordeler og ulemper med
anbefalingene, herunder mer overordende prinsipielle vurderinger om det er hensiktsmessig å
samle mange opplysninger i de fem foreslåtte felleskomponentene. Et eksempel er
anbefalingen om at det i Folkeregisteret tas inn opplysninger om enkeltpersoners e-postadresse
og mobiltelefonnummer. Det drøftes ikke om det ut fra personvernhensyn er hensiktsmessig å
kreve slike opplysninger.
Samferdselsdepartementet legger til grunn at Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet i arbeidet med å følge opp rapporten også tar med i vurderingen de mer
overordnede prinsipielle vurderingene som anbefalingene medfører.
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a) Prinsi for finansierin av nas'onale felleskom onenter
Dersom det skal fastsettes nasjonale felleskomponenter, synes det etter
Samferdselsdepartementets vurdering, fornuftig at kostnadene til disse dekkes ved en øremerket
bevilgning. Forslaget om at finansieringen samtidig som hovedregel på kort eller lang sikt skal
skje som en reduksjon av sektorrammen til departementet etter en overordnet fordelingsnøkkel
basert på gevinstpotensialet, synes noe upraktisk. Det vil antakeligvis være vanskelig å få
oversikt over gevinstene og fordele disse på en måte som oppfattes som rettferdig.
Kostnadsfordeling av bruk vil være  en enklere  tilnærming, og vi antar at virksomhetene også
med denne fordelingen vil være motivert til bruk.

b) Samordnin sfora for koordinerin av de nas'onale felleskom onentene
Jernbaneverket vurderer Skate som et fornuftig forum å videreføre og utvikle.

c)  Sentrale videreutviklin sbehov for nas'onale felleskom onenter
Både  Jernbaneverket og  Post- og teletilsynet mener at fem nasjonale felleskomponenter er en
fornuftig begrensning.

d) Normerin av forvalterrollen o et deli nas'onalt ansvar
Post- og teletilsynet finner det fornuftig med et felles sett av krav til alle forvaltere av
felleskomponentene.

e) Helhetli rioriterin i en felles arkitektur
Både  Jernbaneverket og  Post- og teletilsynet støtter forslaget om samme styrings- og
forvaltningsregime som under nasjonale felleskomponenter.

økt forn 'n st kk
Jernbaneverket mener det må fokuseres tydeligere på gevinstpotensialet ved nye teknologi og at
de øvrige punktene a-e ovenfor bør prioriteres.

Post- og teletilsynet mener at omfattende utvikling av elektroniske tjenester er viktig, og tilsynet
støtter tiltak for økt fokus og trykk på fornying.

Vi viser for øvrig til de vedlagte uttalelser og har ingen ytterligere merknader.
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