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UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE - STYRING, 
FORVALTNING OG FINANSIERING AV NASJONALE 
FELLESKOMPONENTER I OFFENTLIG SEKTOR 
 

Vi viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) høringsbrev av 5. juli 2011 
om styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. FAD 
ønsker høringsinstansenes synspunkter på Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin rapport 
om nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor – Forslag til hvordan nasjonale 
felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles (Difi-rapport 2010:17). FAD 
ønsker spesielt synspunkter på de sentrale forslagene i rapporten. 
 
Utlendingsdirektoratet (UDI) er enig i Difis konklusjoner, og vi er positive til de foreslåtte tiltakene 
i rapporten. De felleskomponentene som i første rekke er identifisert står helt sentralt for å få til 
en effektiv elektronisk forvaltning. En kombinasjon av strategisk styring av disse komponentene 
og en helhetlig finansiering vil etter vår oppfatning kunne sikre at felleskomponentene bidrar til å 
øke gevinstpotensialet knyttet til elektronisk forvaltning og elektroniske tjenester. Samtidig ser vi 
at innføring av nasjonale felleskomponenter vil begrense virksomhetenes handlefrihet når det 
gjelder egen IT-styring og -utvikling, siden man i større grad vil være bundet av andre 
virksomheters interesser. Det blir derfor viktig å sikre en god planlegging av innføringen av de 
ulike komponentene og sette alt inn på at de blir levert til planlagt tid. 
 
UDIs kommentarer til de sentrale forslag i rapporten er som følger. 
 

a) Prinsipp om finansiering av nasjonale felleskomponenter 
Difi anbefaler at finansieringen av nasjonale felleskomponenter skal innrettes slik at finansieringsformen 

fremmer ønsket tjenesteutvikling i offentlig sektor. Finansieringen av nasjonale felleskomponenter bør som 

hovedregel skje gjennom øremerket bevilgning til felleskomponentforvalter og etter en overordnet 
fordelingsnøkkel basert på gevinstpotensiale. 

 
UDI støtter Difis forslag til grunnprinsipp for finansiering og samarbeidsmodellen. Etablering av et 
slikt styringsregime vil kunne gi både bredere bruk og raskere innføring av felleskomponenter i 
offentlig sektor. Vi mener at det foreslåtte styringsregimet vil bidra til gode diskusjoner og 
prosesser rundt arkitektur. Videre vil det stimulere til økt sanering av ”teknisk gjeld”

1 gjennom 

omlegging til bruk av felleskomponenter i eksisterende løsninger, og til økt bruk av 
felleskomponenter i nye satsinger. 

                                                
1
 Begrepet ”technical debt” ble lansert i 1992 av Ward Cunningham og har senere blitt brukt som bilde i livssyklus- og 

kvalitetsbetraktninger knyttet til systemutvikling. “Technical Debt” refers to delayed technical work that is incurred when 

technical short cuts are taken, usually in pursuit of calendar driven software schedules. Just like financial debt, some technical 
debts can serve valuable business purposes. Other technical debts are simply counterproductive. The ability to take on debt safely, 
track their debt, manage their debt, and pay down their debt varies among different organizations. Explicit decision making before 
taking on debt and more explicit tracking of debt are advised.” 
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Det er avgjørende at det etableres prosesser som gir virksomhetene reelle insentiver til å ta i 
bruk og ta ut gevinstpotensialet av nasjonale felleskomponenter. Dette kan gjøres for eksempel  
gjennom kvalitetssikringsregimet for store prosjekter som er etablert rundt budsjettprosessen 
(KS1 og KS2). I disse prosessene kan en ta inn krav til prosjektene om å ta i bruk og bidra til 
videreutvikling av felleskomponentene, og en kan samtidig få synliggjort og dekket opp 
finansieringsbehov som er en direkte følge av bruken av felleskomponentene.  
 
Vi er enige i at finansieringsformen for nasjonale felleskomponenter må fremme ønsket 
tjenesteutvikling. Det offentlige bør legge til rette for at én virksomhet kan ta kostnadene ved å 
utvikle en felleskomponent selv om også andre virksomheter vil høste fordelene/gevinstene av 
investeringene. Man bør derfor også vektlegge de samfunnsøkonomiske gevinstene når man tar 
finansieringsbeslutningen, ikke kun de bedriftsinterne gevinstene. 
 
Vi tror, i likhet med Difi, at det foreslåtte finansieringsprinsippet vil stimulere til IT-fornying i 
offentlig sektor ved å fokusere på mulig gevinstpotensial fremfor gevinstrealisering. Det vil 
imidlertid være like utfordrende å ta ut gevinstene uavhengig av finansieringsprinsippet. Vi mener 
det foreslåtte finansieringsprinsippet vil være lettere å gjennomføre for nye IT-satsinger og 
løsninger. Innføring av felleskomponenter i eksisterende IT-løsninger er mer kompleks, og må 
vurderes i sammenheng med annen IT-omlegging og -utvikling. Virksomhetenes fremtidige IT-
satsinger vil for eksempel også omfatte sanering av ”teknisk gjeld” i eksisterende IT-arkitektur og 
sanering av ”konkurrerende” lokale komponenter og løsninger.  
 
Beregning av gevinstpotensial er imidlertid sammensatt, der betingelser griper inn i og avhenger 
av hverandre, ofte også på tvers av virksomheter og sektorer. Gevinstpotensiale som 
styringsregime vil kunne føre til utfordringer som ikke uten videre vil la seg løse gjennom 
utarbeidelse av veiledere. For eksempel kan det være uoverensstemmelse mellom 
virksomhetens og eksterne aktørers beregning av gevinstpotensial.   
 

b) Samordningsfora for koordinering av de nasjonale felleskomponentene 
Difi foreslår at det etableres et fast samordningsutvalg på departementsnivå som skal ha en forpliktende 
rolle for nasjonale felleskomponenter i en helhetlig eForvaltning, og et strategisk topplederutvalg på 

virksomhetsnivå som skal ha en tilsvarende forpliktende rolle i gjennomføringen av samordningen. Det 

anbefales videre at det etableres et støtteutvalg til strategisk topplederutvalg på taktisk ledernivå, samt 
underliggende fagutvalg ved behov. 

 
UDI støtter Difis vurdering av dagens situasjon, og vi er enige i forslag om samordningsfora på 
henholdsvis departementsnivå og virksomhetsnivå. 
 
Vi mener det er viktig å oppnå en helhetlig og forpliktende prioritering fra departementsnivå ned 
på virksomhetsnivå. Styringsregimet som foreslås er omfattende og vil derfor ta tid å etablere. 
Styring og forvaltning av felleskomponenter er avhengig av solid forankring på alle nivå. Det 
sentrale er at samordningsutvalget på departementsnivå kan forplikte de berørte 
departementene. Føringene som virksomhetene får gjennom tildelingsbrev må med andre ord 
gjenspeile føringene fra samordningsforaene. 
 
Difi foreslår videre at det utpekes et samordningsdepartement med et samordningsdirektorat som 
bindeledd mellom utvalgene, og det fremgår av rapporten at FAD og DIFI skal ha disse rollene. 
Rapporten drøfter imidlertid i liten grad hvordan FADs og DIFIs rolle som samordnere er tenkt å 
være. Felleskomponenter krever god samordning og god styring. Vi trenger derfor et fleksibelt 
samordningsorgan som raskt kan ta inn over seg og følge endringsbehov i offentlig sektor og 
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bruk av ny teknologi. Et samordningsdepartement må også sikres formelt ansvar og kapasitet til 
å kunne bli en slagkraftig aktør i departementfellesskapet. 
 
Ifølge rapporten bør også kommunesektoren inkluderes uten at kommunenes deltakelse i 
samordningsforaene drøftes nærmere. Norge har 430 kommuner av ulik størrelse både 
geografisk og i antall innbyggere. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan kommunene skal 
være representert og hvordan et statlig krav til kommunene om bruk av nasjonale 
felleskomponenter kan forenes med prinsippet om kommunalt selvstyre. 
 

c) Sentrale videreutviklingsbehov for nasjonale felleskomponenter 
Difi foreslår fem nasjonale felleskomponenter og trekker frem videreutviklingsbehov. Departementet ber 
om eventuelle synspunkt på om det bør utarbeides en felles strategi for disse nasjonale felleskomponentene 

som tar opp i seg selv sentrale videreutviklingsbehov. 

 
UDI er enig i forslaget om å gjøre grunndata om virksomhet, person og eiendom til 
felleskomponenter. Felles grunndata vil forenkle informasjonsflyten mellom virksomhetene, da 
det åpner for at de enkelte virksomhetene kan dele grunndata og dermed slipper å operere med 
lokale kopier. UDI innhenter og kopierer for eksempel informasjon fra folkeregisteret hver dag. 
For å forenkle informasjonsflyten mellom virksomheter må man imidlertid modernisere både 
innhold – blant annet ved å etablere felles begrepsforståelse – og tekniske løsninger. Vi mener 
det bør etableres en felles nasjonal semantisk begreps- og informasjonsmodell som legges til 
grunn for både fellestjenestene og i utviklingen av grensesnitt mot fellestjenestene. 
 
Etter vår oppfatning bør det utarbeides en felles strategi for de nasjonale felleskomponentene. 
Når det gjelder logisk oppbygning av felleskomponentene og overordnet arkitektur for disse, bør 
fellestjenestene sees på som en helhet. UDI bemerker videre at harmonisering av regelverk og 
prosesser som er knyttet til forvaltning og anvendelse av grunndata, må bli en del av arbeidet 
med felleskomponentene. Det gjelder ulike taushetsregler i offentlig sektor i dag, herunder ulike 
krav til taushetsplikt for samme informasjon - for eksempel en persons adresse. Dette 
kompliserer informasjonsflyten mellom virksomhetene, og dersom virksomhetene i offentlig 
sektor skal operere med felles grunndata må det også vurderes om kravene til taushetsplikt bør 
samordnes. 
 
Vi anser det som viktig at Altinn som felleskomponent forvalter og tilbyr tjenester som gir 
gevinster til det offentlige uten at det går på bekostning av eller i konkurranse med andre private 
aktører/tilbydere av de samme tjenestene. UDI ser utfordringer ved at all utvikling skal skje via 
Altinn, og anbefaler at Altinn har fokus på å tilrettelegge for bruk av åpne standarder og 
grensesnitt for å ivareta elektronisk samhandling på tvers av virksomhetene. For å etablere 
tverrsektorielle tjenester må Altinn tilby kort utviklingstid og ikke bli en flaskehals for etablering av 
nye tjenester.  
 

d) Normering av forvalterrollen og et tydelig nasjonalt ansvar 
Difi mener det er behov for felles normering av forvalterrollen og en tydeliggjøring av det tverrsektorielle 

ansvaret for nasjonale felleskomponenter. Difi foreslår at det etableres et sett krav til alle 
felleskomponentforvalterne som normerer hvordan forvalterrollen skal utøves. Difi anbefaler også at det 

utarbeides nye tverrsektorielt omforente mandater for felleskomponentene og at disse tydeliggjør det 

tverrsektorielle ansvaret på både departements- og virksomhetsnivå. 

 
UDI er enig i at det er et behov for normering på tvers av felleskomponentforvalterne, ut over 
felles forvaltningsstandarder og arkitekturprinsipper, og vi er i utgangspunktet positive til de 
foreslåtte tiltakene. Normering av forvalterrollen må imidlertid ta høyde for at offentlig sektor 
består av mange ulike virksomheter. Både Kartverket og Skattedirektoratet er virksomheter i 
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offentlige sektor, men det er likevel store forskjeller mellom disse. Forvalterrollen må ta høyde for 
disse forskjellene. Videre må innholdet i forvalterrollen operasjonaliseres slik at de ulike 
organene kan ta i bruk forvalterrollen i sitt daglige virke.  
 
UDI mener videre at det er viktig å få aksept for og prioritere det tverrsektorielle helhetsansvaret. 
Dersom offentlig sektor skal kunne realisere felleskomponenter, må virksomhetene og deres 
overordnete departementer ha insentiv til å samarbeide og dra i samme retning. Det må 
etableres prosesser på virksomhetsnivå som legger til rette for tverrsektorielt samarbeid, for 
eksempel ved å fremme felles satsingsforslag og å samarbeide om et felles utviklingsprogram, 
samt deling av ansvar. 
 
For å skape et tverrsektorielt ansvar for felleskomponenter mener vi at Finansdepartementets 
krav til gevinst må omfatte offentlig sektor som en helhet. Dette innebærer at en virksomhet må 
kunne finansiere felleskomponenter som andre virksomheter eller borgerne høster gevinstene 
av, se våre kommentarer under spørsmål A.  
 
Vi er enige i prinsippene i vedlegg 1, men disse må følges opp med konkrete tiltak. 
 

e) Helhetlig prioritering i en felles arkitektur 
Difi mener det er behov for organisatoriske, semantiske og tekniske forvaltningsstandarder for å sikre god 

informasjonsflyt og bred bruk av felleskomponenter i offentlig sektor. Departementet ber om synspunkter 
på om nåværende standardiseringsråd bør inkluderes som et fagutvalg under taktisk lederutvalg i en 

helhetlig sammenhengende utvalgsstruktur under strategisk topplederutvalg. 

 
UDI mener at det nettopp med bakgrunn i de tette sammenhengene mellom felleskomponenter, 
forvaltningsstandarder og arkitekturprinsipper vil gi gevinster å samle prioriteringen av behov for 
standarder i det samme styrings- og forvaltningsregimet som for nasjonale felleskomponenter. 
 
Regimet for å prioritere standarder bør imidlertid ta høyde for de interne forskjellene i offentlig 
sektor, for eksempel ved prioriteringer av sektorspesifikke standarder. Ved prioriteringer av 
standarder må foraene håndtere og sikre interessene til mindre aktører. 
 
UDI har ingen spesielle synspunkter på om standardiseringsrådet bør inkluderes som et 
fagutvalg under taktisk lederutvalg. 
 

f) Økt fornyingstrykk 
Difi foreslår at det utvikles/videreutvikles tverrsektorielle tiltak, herunder felles støtteverktøy, veiledninger 
på etatsstyrernivå og virksomhetsnivå rettet mot fornying, effektivisering og omstilling gjennom IT og 

felleskomponenter. Difi foreslår videre å utvikle og gjennomføre et kompetanse- og nettverksprogram for 

etatsstyrere i departementene med fokus på hvordan IT kan sikre fornying, effektivisering og 
gevinstrealisering i virksomhetene, og et tilsvarende kompetanse- og nettverksprogram for strategiske og 

taktiske toppledere i virksomhetene. 

 
UDI er enig i de foreslåtte tiltakene, men vi vil foreslå et fjerde tiltak. For å få til den beste 
synergieffekten av den kunnskap som finnes på virksomhets- og departementsnivå, og for å sikre 
en visjonær og samtidig realistisk fornying, effektivisering og gevinstrealisering av IKT-utviklingen 
i offentlig sektor, bør det legges til rette for at disse to nivåene møtes for å avstemme ideer, 
virkelighet og muligheter. Det bør derfor etableres et felles kompetanse- og nettverksprogram for 
både etatsstyrere i departementene og strategiske og taktiske toppledere i virksomhetene. 
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Avsluttende kommentarer 
 
UDI tror at etablering av de nasjonale felleskomponentene innebærer store muligheter for 
effektivisering og kvalitetsheving for samfunnet. Samtidig vil potensialet øke vesentlig om man 
også parallelt harmoniserer regelverket mellom etatene.  Det bør derfor etableres et samarbeid 
på etatsnivå med sikte på å oppnå regelverks- og definisjonsharmonisering som kan arbeide 
parallelt med utviklingen av de nasjonale felleskomponentene.  
 
Med hilsen  
 
 
Ida Børresen  
direktør 
 
 Frode Mortensen  
 avdelingsdirektør 
 
Kopi: Justis- og politidepartementet v/ Innvandringsavdelingen 


