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

Skatteetaten viser til departementets brev av 5. juli 2011.Vi betrakter difi-rapport 2010-17: 

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor, som et godt bidrag til hvordan utviklingen av IKT-

samhandling i offentlig sektor skal bli mer målrettet.  

 

Skatteetaten har som ansvarlig for det sentrale folkeregister, største tjenesteier i Altinn, 

tjenestetilbyder knyttet til MinID og mottaker av data fra GAB og enhetsregisteret lang erfaring i 

bruk av felles offentlige IT-løsninger. På denne bakgrunn hilser etaten velkommen forslag som kan 

bidra til å klargjøre hvordan offentlige fellessatninger på IT-området bør organiseres, styres og 

finansieres.Vi har strukturert vårt høringssvar i tråd med de spørsmål som departementet oppstiller 

med en innledende betraktning om hvordan vi oppfatter behovene for felleskomponenter og 

hvordan disse bør innrettes. 

 

Overordnede merknader til rapporten og forslagenes innretning 

Skatteetaten mener at de fem foreslåtte komponentene har sterke fellesskapsinteresser som 

karakteristika og derfor naturlige bestandeler i en felles offentlig IT-arkitektur. Vi er imidlertid av 

den oppfatning at de foreslåtte komponentene faller inn i to relativt ulike kategorier; fellesregistre 

og felleskomponenter. Kategoriene er så vidt forskjellig at det blir nødvendig å skille de to fra 

hverandre med hensyn på finansiering, styring og forvaltning.  

 

Altinn og MinID er etter etatens oppfatning felleskomponenter i tråd med Difi-rapportens definisjon 

og følgelig mer gjenstand for høringens hovedspørsmål om finansiering, styring og forvaltning. 

 

De tre registrene som er foreslått som felleskomponenter er mye mer enn avgrensede IT-løsninger. 

Deres fellestrekk er at de er regulert i lov og forskriftsverk, de har egne forvaltningsorganisasjoner 

som er etablert for å fatte de myndighetsvedtak som er nødvendige for å bli oppført i registrene. I 

tillegg er føringen av registrene pålagt som direkte oppgaver delegert gjennom det ministeransvaret. 

Et slikt ansvar kan ikke tilsidesettes gjennom å bli nominert til å være en nasjonal felleskomponent.  
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Blant hovedmålene med utvikling og forvaltning av felleskomponenter nevnes bl. a. en god samlet 

ressursbruk, klare ansvarsforhold, styringsinstrumenter som sikrer samordning og godt lederskap. 

Sentralt her står å kunne legge til rette for gjenbruk og viderebruk av offentlig digital informasjon 

og effektive sammordnede IKT-løsninger. For å kunne nå dette målet er det etter skatteetatens 

oppfatning behov for, i det videre arbeidet med felleskomponenter, å sette noen rammer for 

videreutvikling av disse. Utviklingen av slike komponenter må i større grad kun fokusere på å 

realisere de virkelige fellesbehovene og ikke være løsninger som skal innfri alle eksisterende og 

fremtidige offentlige tjenesteeieres ønsker og behov. Eksempelvis må man relativt snart ta stilling 

til hva Altinn-plattformen skal støtte og hva den evt ikke skal støtte. Hvis felleskomponenter skal 

videreutvikles for kunne støtte alle ønsker og behov, vil løsningene fort kunne bli omfattende og 

komplekse og kreve svært mye av forvaltningen. De vil også kunne bli krevende å ta i bruk og 

innebære betydelig risikoelementer som vil kunne føre til at de ikke får nødvendig oppslutning. 

Dette vil derfor ikke være spesielt bærekraftig verken for offentlig sektor samlet eller for den 

enkelte offentlige virksomhet.  

 

Skatteetaten vil i tillegg bemerke at rapporten legger opp til et omstendelig regime knyttet til 

forvaltning, videreutvikling og drift av felleskomponentene uten at behovet for identifisering av nye 

områder for felleskomponentutvikling er viet en tilsvarende plass. I FAOS-rapporten var dette en 

viktig dimensjon og rasjonalet for et felles styringsregime. Vi mener at dette må betones sterkere i 

eventuelle mandater for styring på bekostning av dimensjoner som forvaltning og drift.  

 

Registrene bør etter vårt syn ha de finansieringsmekanismene som de i dag har. Øvrige synspunkter 

som vi har på finansiering, styring, forvalterrollen og videreutvikling baserer seg på forslagene som 

vi oppfatter som reelle felleskomponenter i rapporten, nemlig Altinn og MinID.  

 

Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter 

I rapportens kapittel 5.3 foreslår Difi at alle kostnadene ved nasjonale felleskomponenter, som 

hovedregel, bør finansieres gjennom øremerket bevilgning til felleskomponentforvalterne, og ikke 

gjennom internfakturering mellom offentlige virksomheter. Videre bør finansieringen samtidig, som 

hovedregel på kort eller lang sikt, skje som en reduksjon på sektrorrammen til departementene etter 

en overordnet fordelingsnøkkel basert på gevinstpotensialet og ikke på kostnadsfordeling av bruk.  

Skatteetaten støtter prinsippet om at finansieringen av nasjonale felleskomponenter skal innrettes 

slik at finansieringsformen fremmer ønsket tjenesteutvikling i offentlig sektor. Vi deler også 

synspunktet til Difi om at felleskomponenter bør få sin finansiering gjennom en øremerket 

bevilgning til felleskomponentforvalter.  

 

Imidlertid ser vi det som hensiktsmessig å kunne skille klarere på hvilke elementer som finansieres 

over denne bevilgningen og hvilke som bør finansieres på andre måter. Som nevnt innledningsvis, 

anser skatteetaten det som et suksesskriterum for felleskomponentene at de evner å være stabile 

plattformer og komponenter som offentlige virksomheter kan integrere i sin elektroniske 

tjenesteyting og de løsninger som skal støtte opp under disse. Dette fordrer at tempo på 

videreutviklingen reduseres til det absolutt mest nødvendige og til områder som har bred forankring 

blant mange tjenesteeiere. Dette vil resultere i en langsommere utviklingstakt på selve 
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komponentene, men en takt som er nødvendig for å sikre at tjenestene i felleskomponenten kan 

oppfattes som stabile over tid. Tjenesteeiere som ønsker utvidet funksjonalitet eller raskere 

endringer bør selv finansiere disse over egne rammer eller gjennom egne satsningsforslag overfor 

eget fagdepartement. Det forutsettes i sistnevnte tilfelle at forslaget også inneholder forslag til 

tilførsel av varige drifts- og forvaltningsmidler til forvalter av komponenten. Videre forutsettes, som 

en selvfølge, at den funksjonelle utvidelsen/endringen er av generisk karakter til støtte for flere. 

Utvikling spesiell for én tjenesteeier skal som hovedregel utvikles utenfor felleskomponenten og 

innenfor eget budsjett. 

 

Difis andre forslag knyttet til at finansiering av felleskomponenter på kort eller lang sikt skal skje 

som en reduksjon på sektrorrammen til departementene etter en overordnet fordelingsnøkkel basert 

på gevinstpotensialet, anser skatteetaten som mer utfordrende. Vi referer i denne sammenhengen til 

følgende sitat fra punkt 5.6 s.105 i rapporten: 

 
”Selv med et sett nasjonale felleskomponenter tilgjengelig som et nytt stort mulighetsrom, vil den viktigste og 

kanskje største utfordringen stå igjen for å nå de egentlige målene bak felleskomponentene: Nye og bedre 
elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv fra alle offentlige virksomheter og en effektivisering og 

gevinstrealisering som er brukt til å styrke tjenestetilbudet på prioriterte områder. Vårt fokus videre er derfor 

rettet mot det potensielle samordningsbehovet rundt hvorfor offentlig sektor egentlig trenger 

felleskomponenter – den fornying og effektivisering i hver enkelt virksomhet og sektor som IKT og 

felleskomponentene skal være et virkemiddel for.” 

 

Skatteetaten har gjennom sitt engasjement i Altinn hatt erfaringer med to ulike finansierings-

modeller. Modellen bak Altinn I var transaksjonsbasert, hvilket innebar at etaten fikk variable 

kostnader og stigende kostnader etter hvert som elektroniske tjenester økte i volum. Modellen i 

Altinn II har gått bort fra transaksjonsbetaling og blitt dreid mot finansiering basert på 

transaksjonspotensiale. Begge modellene har styrker og svakheter, men vi opplever at modellen for 

Altinn II i større grad gir nødvendige forutsigbarhet for budsjettering av kostnader og bedre 

insitamenter for elektronisk tjenesteutvikling for etaten og offentlig sektor. Difi forslår å utvide 

finansieringsformen til også å fordele kostnader basert på gevinstpotensiale på sektornivå som et 

alternativ til transaksjonsvolum. Vi tror at denne modellen kan bli mer krevende for både 

tjenesteeiere og forvaltere av felleskomponenter å forholde seg til og i verste fall kunne redusere 

bruken av felleskomponenter og de effektene som man ønsker å oppnå gjennom disse. Modellen 

overser også det faktum at offentlige virksomheter og statlige sektorer har svært ulike forutsetninger 

for å realisere gevinster av å ta i bruk en felleskomponent. Muligheten til å realisere gevinster 

avhenger for eksempel av virksomhetenes og sektorenes modenhet i forhold elektronisk 

tjenesteutvikling, men kan også avhenge av distriktspolitiske og andre sektorpolitiske hensyn. I 

stedet for å foreslå innført en modell som vil skape utfordring på både operativt nivå og på 

styringsnivå, bør man heller vurdere å starte opp med et program/prosjekt med øremerket 

finansiering og med oppdrag om å utvikle, teste ut og på sikt innføre egnede løsninger. Aktiviteten 

bør kunne forankres i DIFI, men må ha gode relasjoner og bidrag fra forvaltningen for øvrig.  For 

øvrig nevnes at Skatteetaten gjennom vår bruk av Altinn og de øvrige komponenter allerede har tatt 

ut mesteparten av sine gevinster. 
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Dersom modellen om gevinstpotensiale skulle bli lagt til grunn som finansieringsmodell forutsetter 

vi at det legges til grunn kriterier som har konsensus i departementene og i toneangivende etater. 

Når det kommer til budsjettrammer og rammekutt blir det også viktig å legge reelle 

gevinstmuligheter og et ”rettferdighetsprinsipp” til grunn når endelige fordelingsnøkler skal 

etableres. Skatteetaten mener, med henvisning til innledende merknader, at den samlede 

samfunnsøkonomiske nytte og kostnad til eventuelle felleskomponenter bør identifiseres før de 

utvikles.  

 

Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponentene 

Difi peker i kapittel 5.4 i rapporten på at det mangler samordningsforum med et klart mandat til 

helhetlig koordinering og videreutvikling av nasjonale felleskomponenter og norsk eForvaltning. 

Med basis i denne påpekningen foreslås følgende etablert: 

 Et fast samordningsutvalg på departementsnivå som skal ha en forpliktende samordningsrolle 

for nasjonale felleskomponenter i en helhetlig eForvaltning.  

 Et strategisk topplederutvalg på virksomhetsnivå som skal ha en tilsvarende forpliktende rolle i 

gjennomføringen av samordningen.  

 Et støtteutvalg til strategisk topplederutvalg på taktisk ledernivå, samt underliggende fagutvalg 

ved behov. 

Skatteetaten mener at utviklingen av norsk eForvaltning vil kreve samordningsstrukturer både på 

departementalt og virksomhetsnivå. Dette er et synspunkt som vi stilte oss positive til i høringen på 

FAOS-rapporten, og som vi ser som et nødvendig suksesskriterium for å nå målene om en mer 

samordnet og helhetlig offentlig sektor.  

Vi tror imidlertid ikke at veien å gå er å etablere flere omfattende og permanente styringsstrukturer 

på tvers av forvaltningsgrenser og -nivåer, men heller å organisere disse som virtuelle stukturer som 

sikrer samarbeid på tvers i konkrete saker som krever samordning og prioritering. Et eksempel på 

slike strukturer finner vi i SKATE og deres saksforberedende forum. Andre eksempler er Altinn 

styringsråd og departementenes kontaktforum (DKF). Vårt råd er å ta utgangspunkt i disse etablerte 

fora og gi disse tydelige mandater for hva som ligger i samordningsrollen til fora. En viktig 

forutsetning er imidlertid at enheter som tillegges ansvaret for å holde i slike ordninger er bevisst på 

å sikre god kontakt med og involvering av toneangivende miljøer.  

Råd og vedtak uten at det gir seg utslag i budsjetter har begrenset verdi knyttet til målstyring og 

gjennomføring.  

Som en start på dette mener vi at det på derpartementsnivå – gjerne forankret i DIFI – etableres et 

program/prosjekt, tilstrekkelig finansiert, med mandat om å vurderer etablering av nye 

felleskomponenenter. Vi ser ikke her for oss store utviklingsaktiviteter, men heller en styrt 

organisering av et arbeid med å identifisere egnede komponentkandidater og å sikre at disse 

tilpasses og forblir felleskomponenter som de facto bidrar til en effektivisering og til 

kostnadsbesparelse for det offentlige. 

I den sammenheng bemerkes at det ikke er lagt noe vekt på hvordan de ulike forvaltere av 

felleskomponenter skal forholde seg til tjenesteeieres eventuelle ønsker og behov og hvordan en 

samlet prioritering skal håndteres. Tatt i betraktning av det er om lag 700 tjenesteeiere i offentlig 
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forvaltning som potensielt kan ha et stort spekter av tjenester hver seg, kan dette bli en formidabel 

oppgave å håndtere. 

Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter 

FAD ønsker synspunkter på om de fem nasjonale felleskomponentene som foreslås i rapportens 

kapittel 4.1-4.5, og de videreutviklingsbehov Difi har trukket frem i rapportens kapittel 4.6, er 

dekkende og gir en riktig prioritering.  

Skatteetaten støtter tiltaket om at det bør legges til rette for at det er tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til å ivareta eksisterende og nye tjenesteeiere i Altinn. Det vil trolig også være behov for 

prosesser i taktiske fora for å avtemme mulige veivalg for utvikling av plattformen Altinn. 

 

For felles infrastruktur for eID i offentlig sektor støtter vi synspunktet om at finansiering av drift og 

forvaltning bør skilles fra finansiering av videreutvikling. Finansieringen av videreutviklingen bør 

skje i tråd med de synspunkter som vi har anført under avsnittet finansiering.  

 

Tiltaket som går på videreutvikling har vi valgt å kommentere sammen med de forslag som kommer 

i rapportens avsnitt 4.6. Av de ni utviklingsforslag som fremmes i rapporten er seks av dem relatert 

til denne infrastrukturen. Vi vurderer de forslagene til sentrale videreutviklingsbehov på følgende 

måte: 

 Personers elektroniske adresse. Bør dekkes under felles brukerprofil som også må inneholde 

elektroniske adresser. Viktighet 2 

 Virksomheters elektroniske adresse. Viktighet 3. 

 Felles elektroniske tjenester for meldingsutveksling (meldingsboks). Viktighet 5. 

 Nasjonal eID på nivå 4. Viktighet 1. 

 Avansert elektronisk signatur. Viktighet 2  

 Kryptering av elektroniske meldinger. Viktighet 1 

 Validering av eIDer bør ivaretas i eksisterende løsninger. Viktighet 3. 

 Virksomhetssertifikater er viktige for å øke sikkerheten på maskin til maskin kommunikasjon, 

og for å unngå unødvendig sammenblanding av ulike roller. Viktighet 4. 

 Fellesforvaltning av samtykke, profiler og identitetsinformasjon Viktighet 5.  

 

Difi har i en nylig ferdigstilt rapport anbefalt at den generiske meldingsboksen skal realiseres i 

Altinn. Skatteetaten har tidligere lansert samhandlingskomponent for eDialoger basert på 

tjenestetypen samhandlingstjeneste i Altinn II. Tjenestetypen for samhandling må videreutvikles for 

at visjonen om eDialoger skal kunne realiseres. eDialog visjonen skal realisere en felles arkitektur 

for å kunne orkestrere arbeidsprosesser i forvaltningen. I denne visjonen inngår generisk 

meldingsboks som ett av flere elementer. Vi ser videre av utviklingen innenfor EU at det nå 

etterspørres funksjonalitet som støtter horisontale digitale prosesser/tjenester for sluttbrukerne. 

Signalene derfra går ut på at vektingen knyttet til slike horisontale løsningselementer vil øke i årene 

framover. På denne bakgrunn finner vi det naturlig at vi setter som mål at våre felleskomponenter 

skal ha funksjonalitet for å støtte denne type horisontale prosesser for sluttbruker. Rammeverket for 

eDialog i Altinn II bør kunne utvikles til å støtte tjenesteeiers utvikling av denne type horisontale 

brukerprosesser, og vil således kunne være en sentral ”byggekloss” i forvaltningen.  
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Videre savner skatteetaten en omforent måte å håndtere personer og selskaper som ikke inngår i 

Folkeregistret og i Enhetsregistret i dag.  

 

Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt ansvar 

Difi peker i rapportens kapittel 5.2 at det etableres et sett av krav til alle felleskomponentforvalterne 

som normerer hvordan forvalterrollen skal utøves. Videre foreslår Difi at indikatorer på 

etterlevelsen av disse kravene legges aktivt inn i etatsstyringen for dem det gjelder, og at resultatene 

i tillegg gjøres til årlige tema i aktuelle samordningsfora på både virksomhets- og departementsnivå.  

Skatteetaten anser at de foreslåtte normene virker fornuftige og støttes i på et prinsipielt grunnlag og 

med en forutsetning om at den øremerkede finansieringsmodellen blir etablert.  

 

Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 

Skatteetaten er enig i fremstillingen av en helhetlig felles arkitektur. Felleskomponenter og 

forvaltningsstandarder må fungere samordnet. Arbeidet til standardiseringsrådet er i dag organisert 

under FAD. Erfaringene hittil er at dette fungerer bra, men vi bør avvente at den foreslåtte 

styringsstrukturen fungerer for de øvrige felleskomponenter, før man løfter standardiseringsrådet 

inn i denne styringsstrukturen. Blir en ny styringsstruktur vedtatt og operasjonell ser vi det som en 

naturlig utviklingsvei at standardiseringsrådet på sikt innpasses i denne styringsstrukturen. Vi vil 

samtidig peke på at dette er et teknisk arbeid som bør fastsettes på et operativt/taktisk nivå.  

 

Økt fornyingstrykk 

Difi mener det er behov for å: 

 utvikle/videreutvikle flere felles støtteverktøy og veiledninger på etatsstyrernivå og 

virksomhetsnivå rettet mot fornying, effektivisering og omstilling gjennom IT og 

felleskomponenter.  

 utvikle og gjennomføre et kompetanse- og nettverksprogram for etatsstyrere i 

departementene med fokus på hvordan IT kan sikre fornying, effektivisering og 

gevinstrealisering i virksomhetene.  

 utvikle og gjennomføre et tilsvarende kompetanse- og nettverksprogram for strategiske og 

taktiske toppledere i virksomhetene. 

Skatteetaten deltar aktivt i de nettverk som i dag er etablert rundt Altinn og MinID. Vi mener at 

forslagene fra Difi som retter seg mot departementsnivået er fornuftige og hensiktsmessige 

støttetiltak for å øke fokus på forvaltningsutvikling i offentlig sektor.  

 

Med hilsen 

Svein R. Kristensen 

Skattedirektør 

 

Skattedirektoratet 
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Karl Olav Wroldsen 

IT-direktør 

 

 


