
- Kan samarbeid om system for 

tilskuddsforvaltning gi oss en ny 

felleskomponent?  

 
Svein Ragnar Kristensen,  

Leder av Digitaliseringsrådet 





Mandat og organisatorisk forankring 

Oslo, 5.4.2016 

• Anbefalt, men frivillig ordning for statlige 

virksomheter 

• Kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter 

mellom 10 og 750 mill. nok - i alle faser 

• Anbefalingene er rådgivende overfor 

virksomhetene 

• Ingen endring i eksisterende styringslinjer 

 



Digitaliseringsrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjetil Århus (Bergen kommune), Øivind Christoffersen (KMD), Magne Jørgensen (Simula), Jan-Olav Styrvold 
(Vinmonopolet) 

Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner), leder Svein R. Kristensen, Nina Aulie (Helsedirektoratet) og Toril Nag (Lyse) 



 

Spesielle problemstillinger meldt inn av virksomheten 
 

Behov – mål - løsning 

 

Gevinster og 

gevinstrealisering 

Organisering og styring av 

prosjektet 

 

Usikkerhet og 

usikkerhetshåndtering 

 

Konkurransestrategi og 

leverandørsamarbeid 

 

IT-politiske føringer 

 



Nasjonale felleskomponenter 

Oslo, 5.4.2016 

• Folkeregisteret 

• Matrikkelen 

• Enhetsregisteret 

• Altinn 

• ID-porten 

• Digital postkasse 

 

Dagens felleskomponenter 



Nasjonale felleskomponenter 

Oslo, 5.4.2016 

• Nasjonalt ID-kort 

• Meldingsutveksling i offentlig sektor 

• Forprosjekt Digital kontaktinformasjon og fullmakter for 

virksomheter 

• System for avlevering av digitale arkiv til Arkivverket? 

 

• Digital agenda for Norge: Strategi for felleskomponenter 

Under utvikling 



Mange elektroniske tjenester er lite brukt 

Oslo, 5.4.2016 

• Alle er opptatt av brukerne, men ikke alle spør 

dem til råds 

• «Involver ekte brukere» 

• Selv om de som søker om tilskudd ikke har særlig 

valg, bør det være enkelt å bruke tjenesten, jf 

digitaliseringsrundskrivet 

• Pre-utfylling og gjenbruk av informasjon  

• Effektivisering av saksbehandlingen  



Tilskudd er så mangt 

Oslo, 5.4.2016 

• Den store bredden i type tilskudd og ulike 

mottakere gir behov for avgrensning 

• «One size fits all» – kan være en dårlig tilnærming 

• Felles tilskuddssystem må favne nødvendig 

informasjon for alle ordninger som skal med, men 

er all informasjon nødvendig? 

• Hvem har ansvar for å koordinere de ulike 

kravene på tvers av departementene?  

 

 

 



Felleskomponent eller bare samarbeid? 

Oslo, 5.4.2016 

• Åpenbart behov for samarbeid om 

tilskuddssystem som kan brukes av mange 

• Et forprosjekt i regi av DFØ i partnerskap med en 

gruppe etater kan være et første trinn 

• Hva er fordelene og hva kreves av tilpasninger fra 

hver enkelt etat 

• Hva er «scopet» for et nytt system? 

• Hva vil det koste og hvilke gevinster/hvor? 



Takk for oppmerksomheten! 

 
svein.kristensen@difi.no 

Oslo, 5.4.2016 

 




