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Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder

Det vises til høringsnotat av 6. mars 2009 vedrørende forskrift om krav til bruk av obligatoriske 
IT-standarder i offentlig sektor, utarbeidet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og
mottatt av Konkurransetilsynet 16. mars.

Bakgrunnen for gjeldende forskriftsforslag er regjeringens ønske om bruk av felles 
obligatoriske IT- standarder innen alle forvaltningsnivåer. St.meld.nr.17 (2006-2007) Eit 
informasjonssamfunn for alle, varslet at regjeringen ville utarbeide en referansekatalog med 
både obligatoriske krav og anbefalinger til IT-standarder for anvendelse ved publisering av 
dokumenter på offentlige internettsider. Referansekatalogen ble distribuert som administrativt 
rundskriv fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet i desember 2007 og trådte i kraft 1. 
januar 2009. Som følge av begrenset hjemmelsgrunnlag for å pålegge kommuner og 
fylkeskommuner plikter gjennom sin sentrale instruksjonsmyndighet, foreslår departementet nå 
å forankre de obligatoriske IT-standardene i egen forskrift. 

Forslag til forskrift om obligatoriske IT-standarder foranker standardisering av dokumentformatene 
som benyttes ved elektronisk publisering av offentlige dokumenter. I Norge i dag er det flere 
standarder som er godkjent av myndighetene når det gjelder utgivelse av offentlig informasjon, jfr. 
Referansekatalogen (2007). Imidlertid har de ulike standardene ulik anvendelse, for eksempel er 
(X)HTML og PDF format beregnet på dokumenter som kun skal leses av brukerne, mens ODF 
format er beregnet på publisering av dokumenter som skal kunne bearbeides videre. 

Konkurransetilsynet utga i 2008 rapporten ”Konkurranse og innovasjon i 
programvaremarkedene”. Rapporten inneholder en prinsipiell gjennomgang av 
konkurranseforholdene i programvaremarkedene. Det offentliges rolle for å fremme innovasjon og 
konkurranse i programvaremarkedene ble kun diskutert i begrenset omfang. Det er imidlertid et 
faktum at det offentlige i flere land spiller en meget aktiv rolle som kjøper og regulator i dette 
markedet og det legges til grunn at det offentlige kan bidra til å fremme innovasjon og konkurranse 
på ulike områder og ved ulike fremgangsmetoder. 

Det fremgår videre av rapporten at myndighetene som en stor informasjonsaktør i samfunnet vil 
selv kunne spille en aktiv rolle ved å bidra til at brukere av offentlig informasjon ikke innelåses i en 
spesiell standard, såfremt det ikke er svært kostnadskrevende eller går betydelig utover kvaliteten
på informasjonen som formidles. Det er i så måte viktig å vurdere i hvilken grad og på hvilken 
måte ulike offentlige inngrep kan påvirke konkurransen i programvaremarkedene og derfor har 
tilsynet iverksatt et prosjekt for å se nærmere på problemstillinger knyttet til det offentliges rolle i 
programvaremarkedene. 
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Tilsynet vil som en del av dette prosjektet blant annet foreta en utredning av fordelene og ulempene 
ved valg av én standard versus to/ flere likestilte standarder for offentlig informasjon fra sett ifra et 
konkurranseøkonomisk perspektiv. Prosjektet forventes avsluttet i november 2009. Mandat for 
prosjektet følger vedlagt.
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