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Svar på høring – Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale 
felleskomponenter i offentlig sektor 
 

 

 
Vi viser til høring på Difis rapport om nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor 
og høringsbrev datert 05.07.11. FAD ber i høringsbrevet om at informasjonen 
struktureres i henhold til bokstavnummereringen som er gitt i høringsbrevet. Statens 
vegvesen har strukturert svaret i henhold til dette og våre svar på høringen gis under 
de enkelte bokstavene. Vårt høringssvar avsluttes med noen kommentarer som vi 
ikke finner relevant plass til under bokstavnummereringen.   
 
Statens vegvesen har følgende synspunkter på spørsmålene stilt i høringsbrevet: 
 

a) Prinsipp for finansiering av nasjonale felleskomponenter 
 
Statens vegvesen støtter at det er viktig å se gevinstpotensialene på tvers av 
virksomheter og sektorer. Virksomhetene som forvalter de nasjonale 
felleskomponentene må sikres finansiering av både videreutvikling, forvaltning og 
drift av disse, slik at de ulike behovene som dukker opp blir ivaretatt. I tillegg er det 
viktig som det blir påpekt, å finne incentiver til bruk av felleskomponentene i hele 
offentlig sektor. Felleskomponentene kan være en gevinst for samfunnet, men ikke 
nødvendigvis for den enkelte virksomhet som tar den i bruk. 
 
Det foreslåtte prinsippet for finansiering, prinsipp 4 i vedlegg 1; øremerking slik at 
finansieringsformen fremmer tjenesteutvikling, mener Statens vegvesen er fornuftig. 
Vi mener også at det er viktig med finansieringsmodeller som gjelder for alle 
felleskomponentene. Statens vegvesen er mer usikre på hvordan 
kostnadsfordelingsnøkkelen vil fungere. 
 
I rapporten står det: “Finansieringen bør 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. 
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Dette for å stimulere til ønsket tjenesteutvikling og gevinstrealisering i alle offentlige 
virksomheter innenfor samme økonomiske totalramme.” 
Det er uklart hvordan man tenker seg at gevinstpotensialet skal beregnes og dermed 
reduksjonen i sektorrammen. Gevinstpotensialet trenger ikke være økonomisk, men kan 
være kvalitetsheving, økt tilgjengelighet for brukerne eller lignende. Hvordan dette skal 
beregnes må konkretiseres nærmere av FAD/Difi før man kan konkludere. Inntil 
fordelingsnøkkelen er avklart forstår vi det dithen at det brukes øremerkede midler til 
finansiering av de nasjonale felleskomponentene. Statens vegvesen mener at dette må 
gå utenfor sektorrammen. 
 

b) Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponentene 
 
Foreslåtte modell, formulert i prinsipp 2 og 3 i vedlegg 1, synes å være god, men 
samtidig ser Statens vegvesen at det er viktig at alle forvaltere av felleskomponenter 
er representert i de foraene som skal beslutte videreutvikling/ny funksjonalitet. Dette 
for å sikre at deres egne interesser ikke overskygges av andres behov. 
 
Statens vegvesen støtter bruk av et taktisk lederutvalg som understøtter strategisk 
lederutvalg. Dette er viktig for å få til en tilstrekkelig god faglig forankring av de 
nasjonale felleskomponentene som utvalgene på nivåene over skal styre og vurdere.  
 
Hvis en virksomhet har en felleskomponent, mener Statens vegvesen det er naturlig 
at virksomheten også selv styrer videreutvikling av denne så lenge det ikke hindrer 
eller vanskeliggjør videreutviklingen av komponenten som en nasjonal 
felleskomponent.   
 
Nåværende Skate foreslås å utgjøre grunnstammen i det strategiske 
topplederutvalget. Statens vegvesen synes at dette forslaget kan virke sementerende 
i en gruppe. Dette på grunn av eierskapet til felleskomponentene. Statens vegvesen 
mener derfor at det ville være riktigere og bedre at dette topplederutvalget vil bestå 
på kort og lang sikt av de etatsledere som har og/eller forvalter de valgte 
felleskomponenter. På denne måten vil rekruteringen, berettigelsen av den enkelte 
plass og dynamikken i gruppen bli forutsigbar, ikke bare innad i gruppen, men også 
for omverdenen. På samme nivå og likestilt, kan samme prinsipp benyttes mot 
kommunesektoren og denne sektoren sin representasjon i gruppen. Den kommune 
eller annet offentlig foretak vil få sin naturlige plass i gruppen dersom enheten eier 
eller forvalter en av de valgte felleskomponentene. 
 
I forhold til foreslått utvalgsstruktur savner Statens vegvesen klarer føringer på hvor 
og hvordan endringsbehov skal meldes inn og behandles. Det må også komme 
klarer frem hvordan endringsbehov for etater utenfor de som har felleskomponenter, 
skal fanges opp.  
 
 

c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter 
 
Statens vegvesen mener det er fem viktige og riktige felleskomponenter som er 
foreslått. De videreutviklingsbehovene som er skissert virker også dekkende for de 
behovene Statens vegvesen har sett. Statens vegvesen ser ingen andre 
videreutviklingsbehov på det nåværende tidspunkt. 
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Når det gjelder mulige andre felleskomponenter, mener Statens vegvesen at 
vegnettet, alle offentlige veier, som er en del av Statens vegvesens Nasjonale 
vegdatabank (NVDB), er en klar kandidat. Det er mange som ønsker disse dataene, 
og det er ingen som bør bruke annet enn data fra NVDB i utviklingen av tjenester 
hvor veg er inkludert. Dette er ikke noe Statens vegvesen prioriterer å jobbe med på 
det nåværende tidspunkt, men Statens vegvesen ønsker å synliggjøre at dette er en 
komponent som bør vurderes som nasjonal felleskomponent på sikt. NVDB skal 
gjennom en arkitekturmessig revisjon og vil derfor ikke være en kandidat før om noen 
år. Sanntidsdata for å styre trafikk, eksempelvis rutedata og trafikkdata vil også på 
sikt være kandidat som felleskomponent.  
 
Når det gjelder spørsmålet om Statens vegvesen ser behov for en felles strategi for 
disse nasjonale felleskomponentene som tar opp i seg sentrale 
videreutviklingsbehov, mener Statens vegvesen at det ikke er behov for det. Styring 
og føringer via statsbudsjett, stortingsproposisjon, lover og retningslinjer, Difis 
arkitekturprinsipper samt oppfølging av disse, vil gi føringene som trengs. Behov som 
meldes inn via linjen til samordningsforaene vil vurderes opp mot disse føringene og 
prioriteres ut fra dem. 
 
Statens vegvesen ser det som svært positivt at alle etater får en gevinst fra FAD/DIFI 
ved at de ser på virksomhetsarkitektur og felles rammeverk. Dette kan gjerne 
tydeliggjøres ytterligere. Det er også en fordel med føringer som gjør at alle etatene 
slipper å finne opp hjulet på nytt hver gang. Statens vegvesen mener FAD må ha en 
klarere rolle. Per i dag kan de bare anbefale. De må også kunne gi tydelige føringer. 
  

d) Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt ansvar 
 
Statens vegvesen er enige i at det er viktig med felles normering av forvalterrollen.  
En tydeliggjøring av det tverrsektorielle ansvaret for nasjonale felleskomponenter slik 
Difi forslår, er et godt forslag.  
 
I forslag til tiltak sies det “Utarbeide nye tverrsektorielt omforente mandat for de 
nasjonale felleskomponentene og forankre mandatene i aktuelle ansvarslinjer”.  
Statens vegvesen mener at FAD og Difi må utarbeide forslag til mandat som sendes 
på høring utover dagens eiere av nasjonale felleskomponenter, eksempelvis 
kommuner og andre offentlige etater. Dette for å få innspill til utvidet og ny bruk av 
felleskomponenter, og for at tjenesteeiere, brukere av nasjonale felleskomponenter, 
skal bli hørt. Øvrige forslag til tiltak i kapittel 5.2 støttes.  
 
 
I forhold til prinsippene så støttes prinsipp 1, grunnleggende styringsprinsipp.  
Når det gjelder kapittel 5.1 som omtaler det grunnleggende styringsprinsippet, 
delkapittel “Diskuterte styringsalternativ”, mener vi det er mest effektivt å legge 
forvalteransvaret for nasjonale felleskomponenter til det departementet og tilhørende 
virksomhet som faglig sett har størst nærhet til den nasjonale felleskomponenten. En 
omfordeling av ansvar til ett departement og noen få underliggende virksomheter vil 
kunne favorisere nasjonale felleskomponenter innenfor et fåtall fagområder.   
 
Prinsipp 5, overordnet tverrsektorielt helhetsansvar, støttes. Det bør samtidig være 
anledning til å kunne videreutvikle tjenesten i forhold til behov forvalteren av den 
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nasjonale felleskomponenten har, dog slik at dette ikke er til hinder for andre 
tjenesteeiere. Dette hensynet er godt beskrevet i nederste avsnitt på side 81.  
 
Statens vegvesen støtter prinsipp 6-10, men etterspør et fåtall felles minimumskrav 
innenfor hvert prinsipp. Dette vil fremdeles gi forvalter av den nasjonale 
felleskomponenten individuell frihet samtidig som ulike ansvarlige departementer og 
tjenesteeiere vil ha et minimumsnivå å forholde seg til. Prinsipp 6, forvaltningsregime, 
kan synes vanskelig å måle. Statens vegvesen foreslår derfor at det etableres et 
system for å måle forbedringer av forvaltningsregimet. 
 
 
 

e) Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 
 
Felleskomponenter sammen med arkitekturprinsippene gir en første ramme for 
helhetlig arkitektur i offentlig sektor. På sikt mener Statens vegvesen det også bør 
utarbeides felles begrepsdefinisjoner og felles informasjonsmodeller. Statens 
vegvesen ser positivt på at behovet for felles begrepsapparat nevnes.  Dette er et 
behov Statens vegvesen ser er svært viktig å ta tak i. Dette savnes fra Difi sin side i 
dag.   
 
Når det gjelder standardiseringsrådet, mener Statens vegvesen det kan bli et utvalg i 
den utvalgsstrukturen som er foreslått. Standardisering er en meget viktig 
forutsetning for tjenesteorientert og helhetlig arkitektur. 
 

f) Økt fornyingstrykk 
 
Tiltakene som foreslås mener Statens vegvesen er riktige og viktige. 
Kompetansehevingstiltak er viktig for å kunne ta i bruk felleskomponenter og metoder 
for ensartet og mer standardisert utvikling. Kompetanseutvikling og 
informasjon/markedsføring av de nasjonale felleskomponentene blir en suksessfaktor 
for bruken av dem, og dermed for realiseringen av en helhetlig arkitektur i offentlig 
sektor. Statens vegvesen mener at man kan bli enda tydeligere og mer konkret i 
hvordan dette skal gjøres.  
 
Kompetanseheving kan gjerne utvides til flere enn de som sitter i utvalget. De som er 
brukere/tjenesteeiere bør kunne delta på kompetansehevingstiltak.  
 
Statens vegvesen mener det er viktig at det blir et førende prinsipp at midler 
øremerkes slik at finansieringsformen fremmer ønsket tjenesteutvikling. Dette bør 
også gjelde for de kompetansetiltakene og det støtteapparatet 
felleskomponentforvalterne må iverksette for at tjenesteeiere skal kunne lykkes med 
å ta felleskomponentene i bruk på en effektiv måte.  
 
I kapittel 5.3 legges det vekt på at begrepet gevinstpotensial må på dagsorden, og at 
hovedutfordringen er å etablere gode finansieringsmekanismer rundt sentrale 
fellesløsninger. I kapittel 5.6 fremheves fordelene ved å kunne ha felles sett av 
aktuelle styringsparametere i forbindelse med styring og utnytting av 
mulighetsrommet ny teknologi gir. Statens vegvesen er enige i disse påpekningene 
og mener det er en suksessfaktor for å lykkes.  
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Andre kommentarer til rapporten 
 
 
Statens vegvesen mener hva som legges i offentlig bør tydeliggjøres..  Uklarheter 
rundt bruk av begrepet offentlig peker også på en annen grenseoppgang som bør 
trekkes opp. Hvilken finansierings- og kostnadsmodell bør benyttes når privat 
næringsliv ønsker å ta i bruk en av de nasjonale felleskomponentene. Vi mener det 
er viktig å ha en omforent og forhåndsbestemt modell for hvordan dette skal 
håndteres. Vi foreslår at det taktiske lederutvalget utarbeider forslag til modell og 
håndtering som beslutningsgrunnlag for strategisk topplederutvalg. 
 
Når det gjelder Vedlegg 2, har Statens vegvesen følgende kommentarer: 
Tiltaksområde 1: 
Statens vegvesen vil foreslå at man tar inn punkt 1.8 fra Aktuelle støttetiltak til et 
Hovedtiltak. Statens vegvesen mener at kompetanseheving og forankring er så viktig 
at det bør være et hovedtiltak. 
 
Tiltaksområde 2: 
Som over. Statens vegvesen mener at kompetanseheving skal inn som hovedtiltak 
(nå er det punkt 2.1 i Aktuelle støttetiltak). 
 
Tiltaksområde 3: 
Ok 
 
Tiltaksområde 4: 
Statens vegvesen mener at støttetiltaket 4.1 (Beskrivelse av ansvar og roller), er 
avgjørende for at dette skal kunne la seg gjennomføre. Det bør derfor være et 
hovedtiltak ikke et mulig støttetiltak. 
 
Tiltaksområde 5: 
Ok 
 
Statens vegvesen er positive til grunntanken i rapporten om hvordan styring, 
forvaltning, finansiering og utvikling av felles nasjonale komponenter kan og skal 
foregå. Med foreslåtte kommentarer og endringstiltak vil dette etter Statens 
vegvesens syn bidra til målrettet og effektiv bruk av informasjonsteknologi på tvers 
av offentlig sektor, og være til nytte for samfunnet.   
Vi imøteser videre arbeid og deltakelse i det viktige arbeidet med oppfølging av 
nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. 
 
IKT-avdelingen 
Med hilsen 
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IKT-direktør  
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