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Høring –  

Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i 
offentlig sektor 

 

 
Det vises til høringsbrev av 5.7.2011. Undertegnede ønsker å gi noen korte kommentarer 

og innspill til rapporten. Det understrekes at uttalelsene er gitt ut i fra undertegnedes egne 

vurderinger, og ikke på vegne av avdelingen eller Universitetet. 

 

 
1 Innledende bemerkninger 
Generelt mener jeg det er viktig å stille seg positiv til samordning og felles tiltak i offent-

lig sektor.  Jeg finner også at den foreliggende rapport kan være et godt utgangspunkt for 

det videre arbeid. Mine kommentarer er konsentrert til punkter der jeg mener rapporten 

ikke problematiserer spørsmålene på tilstrekkelig vis.  

 

Jeg vil gi uttrykk for at det foreliggende forslag til 5 felleskomponenter virker godt be-

grunnet, det synes åpenbart å være potensielt store gevinster, både i forvaltningen og i 

samfunnet som helhet knyttet til forslaget. Det må imidlertid pekes på at foreslått felles-

komponenter er av svært ulike karakter. Altinn og Felles infrastruktur for e-ID i offentlig 

sektor representerer to IKT-tekniske løsninger som er utviklet for å muliggjøre og forenk-

le elektronisk samhandling i og med forvaltningen, og forvalter ikke konkrete innholds-

tjenester. Derimot består de 3 øvrige foreslåtte felleskomponenter av helt sentrale grunn-

dataregistre, og understøtter grunnleggende og unike oppgaver i forvaltningen.  Hver av 

disse har en svært lang historie, de har mange brukere som er helt avhengig av disse tje-

nestene og det er etablert omfattende arbeidsrutiner og prosesser i tilknytning til disse re-

gistrene som det vil ta tid å endre.  

 

Videre, e-Id og Altinn kan tenkes å ha alternative/konkurrerende løsninger og som i prin-

sippet langt på vei kan ivaretas av private aktører (uten at jeg vil anbefale det).  Dette er 

imidlertid utenkelig for de øvrige 3 typer oppgaver, som omhandler lovpålagt innhenting, 

forvaltning og distribusjon av opplysninger, og hvor ansvaret for hver av disse oppgavene 

må ligge i et forvaltningsorgan.  Mens ansvaret for Altinn og felles infrastruktur for e-ID 

primært er å sikre en tilstrekkelig funksjonalitet, driftsikkerhet og stabilitet av IT-

løsningene, omfatter ansvaret knyttet til de 3 øvrige også lovpålagte krav til kvaliteten på 

de opplysningene som forvaltes og formidles. Disse vesentlige forskjellene tilsier at sty-

ring, organisering og prising av disse to typer felleskomponenter krever ulike løsninger, 

som vil bli kommentert nedenfor. 

 

De fire vurderingskriteriene for å vurdere nasjonale felleskomponenter som er foreslått 

(side 23) virker fornuftige, men det er viktig at vi kan høste erfaringer med de foreslåtte 

kandidatene før enn etablere ny felleskomponenter. Forslagene til videre utvikling av 

Folkeregisteret, Matrikkelen og Enhetsregisteret framstår som godt begrunnet, men det er 

her nødvendig med prioriteringer av de ulike tiltak.  
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Dette gjelder også forslaget om å utrede konsekvensene ved å gjøre Altinn-løsningen 

enda mer fleksible. Fleksibilitet i seg sjøl er en fordel, men jeg også vil peke på ulempene 

ved at Altinn skal omfatte for mange funksjoner og roller. Dette vil stille store krav til 

oppbyggingen av løsningen i form av lagdeling og ulike, relativt uavhengige moduler 

hvor krav til funksjonalitet, sikkerhet med mer vil variere betydelig. Dette vil også kunne 

binde opp den videre utviklingen av Altinn. Det bør derfor vurderes hvor ”altomfattende” 

det er formålstjenlig at Altinn utvikles til å bli.  

 

Felleskomponenter i et infrastrukturperspektiv 
Rapporten foreslår at nasjonale felleskomponenter skal inngå ”i kjernen i det som etter 

vår vurdering formelt bør etableres som offentlig sektors felles arkitektur” (jf side 7). Det 

vil si at disse felleskomponenter skal betraktes som infrastruktur for den elektroniske for-

valtningen, dvs. som en felles basis for ulike systemer og deres anvendelser i alle deler av 

forvaltningen, og hvor det da må stilles krav åpenhet, at de kan deles av alle og være til-

gjengelig på en konsistent måte gjennom å ha standardiserte grensesnitt, osv. Samtidig er 

det da nødvendig å erkjenne at en infrastruktur alltid bygger på en “installert base”, dvs. 

en forhistorie av tekniske, organisatoriske og ikke minst rettslige reguleringer som den 

må forholde seg til. Mange av dagens løsninger fungerer allerede som en integrert del av 

praksis, den oppleves ”usynlig”, som først blir synlig ved sammenbrudd og derved de-

monstrerer vår avhengighet av denne. Denne avhengigheten innebærer at arbeidet med 

utvikling, vedlikehold og videreutvikling av en slik infrastruktur av fellesløsninger blir 

langt mer krevende enn for enkeltstående komponenter og løsninger.  

 

Standardisering er i denne sammenhengen et dilemma. For svak standardisering kan ska-

pe for mange ulike og inkompatible lokale løsninger.  For sterk eller for tidlig standardi-

sering kan utelukke eksisterende løsninger, og verre; skape uheldige bindinger (såkalte 

innlåsninger og/eller sti-avhengighet m), hvor en binder seg til standarder og løsninger 

som viser seg lite funksjonelle eller framtidsrettede, og som hindrer en ønsker utvikling. 

 

Utviklingen av Internett kan lære oss noe om dette.  Internett var ikke basert på topp-

styrt, spesifikasjonsdrevet utvikling hvor alle krav skulle oppfylles med første versjon.  

Utviklingen var snarere evolusjonær, preget av skritt-for-skritt utvikling med minimums-

løsninger og fleksibilitet og forbedringer etter hvert som det viste seg nødvendig.  

Internettets suksess skyldes ikke at mer og mer funksjonalitet ble inkludert i selve nettet. 

Snarere det motsatte; nøkkelord er enkelhet og å balansere mellom standardisering og 

fleksibilitet på en god måte.  

 

Styring, forvaltning og organisering  
Rapporten legger til grunn at linjeansvar og mål- og resultatstyring skal gjelde som sty-

ringsprinsipp, noe som det er lite grunn til å fravike. Samtidig er det viktig å sørge for at 

målstyringen bidrar til samlet sett best resultatoppnåelse i hele forvaltningen, slik at en 

unngår suboptimalisering. F. eks er nok dagens regime for folkeregisteret neppe optimalt, 

noe som det jo arbeides med å endre.  

 

Rapporten foreslår at det stilles noen minimumskrav til styring, organisering og forvalt-

ning, knyttet til på den ene siden kvalitet og tilgjengelig av data, og på den andre siden til 
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driftsikkerhet og stabilitet. Dette synes i utgangspunktet å være fornuftig. Men videre fo-

reslås det å innføre ulike obligatoriske prinsipper (normer og krav) til forvalterrollen, nye 

omforente mandat med mer (side 6). Her tror jeg det kan være fornuftig å prøve ut noen 

slike prinsipper før disse sementeres til å gjelde alle felleskomponenter. 

 

Jeg vil således advare mot for et for rigid og ”topptungt” (og byråkratisk) styringsregime, 

slik det er skissert på side 7, som kan ha en del uheldige sideeffekter: lite effektivitet, 

manglende fleksibilitet mm. Hvert av de 3 registrene har i dag ulik styringsstruktur og 

organisering, de baserer seg på ulike tekniske løsninger og ulik driftsopplegg, de har for-

skjellige interesser, og deres forhistorie er også unik. Her kan det være mer formålstjenlig 

å utforme noen felles minimumskrav basert på hva som er de viktigste primærbruke-

re/interessenter og behov for hvert av registrene, og deretter utforme en egnet/tilpasset 

styringsstruktur for hver av dem. Generelt er viktig med fleksibilitet og rom for dynamikk 

og å legge til rette for erfaringsutveksling og læring.  

 

Manglende samordning av prioriteringer en barriere i e-forvaltningen  
Det foreslås i rapporten en helhetlig prioritering og samordning av behov og løsninger på 

tvers av felleskomponenter. Dette vil jeg understreke viktigheten av. I en pågående un-

dersøkelse av styringen av den elektroniske forvaltingen avdekkes det at manglende sam-

ordnende og forpliktende prioriteringer av ulike IT-løsninger som er gjensidig avhengig 

av hverandre er en betydelig utfordring (barriere) for utvikling av tverr-sektorielle IT-

løsninger. F eks. rapporterte flere prosjekter at de er avhengige av tilstrekkelig framdrift 

av Altinn–prosjektet for at egne prosjekter skal komme i mål som planlagt. Gjensidig for-

pliktende avtaler om framdriftsplaner på tvers av større prosjekter er en forutsetning for 

at de enkelte prosjektene skal lykkes.      

 

Generelt om behov for samordning og målkonflikter  
Både denne rapporten og tidligere utredninger viser at det er gode grunner for bedre sam-

ordning av forvaltningen. Samtidig er det grunn til å erkjenne at dette er krevende å reali-

sere på en måte som tilfredsstiller alle ønsker. En viktig grunn til dette er målkonflikter. 

Det kan for eksempel være delvis konflikt mellom effektivisering og brukerorientering, 

og bedre tjenesteyting i den enkelte etat kan tenkes å stå i et motsetningsforhold til en 

helhetlig ivaretakelse av offentlig tjenesteyting.  En forutsetning for å lykkes i samord-

ningsarbeidet er å klarlegge hva disse målkonflikter kan bestå i, og håndtere disse på en 

forsvarlig måte. Dette innebærer ikke at målkonflikter skal føre til handlingslammelse. 

Ved å synliggjøre dem vil det imidlertid være mulig å tydeliggjøre og begrunne priorite-

ringer.  En slik fremgangsmåte vil kunne gi resultater som er lettere å akseptere for berør-

te etater og brukere. 

 

Samordning må skje gjennom forpliktende samarbeid som alle involverte parter ser nyt-

ten av. I diskusjonen rundt rapporten har mange ytret ønske om sterkere sentral styring 

gjennom at noen ’skjærer gjennom’ uenighet mellom etatene, og pålegger virksomhetene 

å samarbeide på konkrete områder og måter. Vi vil ikke avise at dette kan være nødven-

dig, men vil generelt uttrykke skepsis til sterk sentral styring ut over nødvendig klargjø-

ring og prioritering i ulike målkonflikter, og å bidra til en fornuftig arbeidsdeling mellom 

aktørene.  
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Positive virkemidler 
Som hovedprinsipp for arbeidet har jeg størst tro på gulrøtter som virkemiddel framfor 

pisken. Tvang og pålegg kan virke negativt for den enkelte etat, særlig hvis dette kan gå 

ut etatens effektivitet og/eller tjenestekvalitet. Det bør derfor i størst mulig grad tilstrebes 

løsninger som alle parter vil ha nytte av, og at det søkes å bruke positive insentiver. Ek-

sisterende løsninger må beholdes inntil de kan erstattes av nye stabile løsninger som hver 

etat vurderer som en klar forbedring. 

 

Avslutningsvis vil jeg berømme rapporten for å forsøke å rydde opp i uklar begrepsbruk 

på dette området, og peke på det viktige skille mellom myndighetsutøvelse og tjeneste-

yting. Likevel ender rapporten opp med å bruke begrepet [offentlig] elektronisk tjeneste 

der hele eller deler av arbeids- og kommunikasjonsprosessen som ligger til grunn for en 

offentlig oppgaveløsning understøttes av IKT, noe som gjør at overnevnte skille forsvin-

ner; Elektroniske funksjoner som understøtter ren myndighetsutøvelse blir da omtalt som 

elektronisk tjeneste (som jo dessverre samsvarer med den engelske betegnelsen e-

service). Det at samhandlingen gjøres elektronisk gjør den ikke mer til en tjeneste, det er 

bare en annen måte å kommunisere på.  Jeg tillater meg å foreslå at begrepsbruken gjøres 

mer presis, f eks. at en kan snakke om aktiviteter som kommunikasjon, transaksjoner, 

formidling, samvirke, osv.  Dette vil gjøre det mulig å skille mellom ulike former for 

elektronisk samhandling med det offentlige, enten det er knyttet til å utføre tvungne, lov-

pålagte oppgaver, f eks. når vi som borgere eller virksomheter oppgir/rapporterer inn 

opplysninger til det offentlige, om vi gjennomfører transaksjoner som bidrar til konkrete 

ytelser, eller mottar et konkret informasjonsinnhold fra f eks Matrikkelen. Slik sett kan 

det diskuteres om Altinn og e-ID representerer tjenester i tradisjonell forståelse av begre-

pet. Derimot vil formidlingen av opplysningen fra de 3 registrene klart utgjøre (informa-

sjons)tjeneste. Det kan argumenteres for at e-Id tilbyr viktige funksjoner knyttet til identi-

fisering, autorisasjon, autentisering med mer, men dette er da kommunikasjons- eller 

transaksjonstjeneste og ikke en innholdstjeneste. Imidlertid er jeg fullt klar over utford-

ringene med å få etablert en mer konsistent begrepsbruk på området, ikke minst for de in-

ternasjonale (engelske) termene er minst like upresise. 

 

Lykke til med det videre arbeidet på dette området, som er meget viktig for utviklingen 

av den norske e-forvaltningen.  

 

 


