INFORMASJONSFORVALTNING OG DELING AV DATA
– HVA HAR VI OPPNÅDD SÅ LANGT, OG HVA ER NESTE MÅL?
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FRA RESPEKTIVE TILDELINGSBREV

Regjeringen arbeider for at
offentlige tjenester skal oppleves
sammenhengende og helhetlige av
brukerne, uavhengig av hvilke
offentlige virksomheter som tilbyr
dem. Brukerne skal unngå å oppgi
informasjon som det offentlige
allerede har innhentet. Økt deling
av data er en forutsetning for å få
dette til.
Gjennom deltakelse i offentligprivat samarbeid (OPS) skal
Brønnøysundregistrene bidra til
tettere samhandling mellom
offentlig og privat sektor.

….Videre skal direktoratet ha et
overordnet, nasjonalt ansvar og
premissgiverrolle for
informasjonsforvaltning og
deling av data.

OVERORDNEDE MÅL
«Data skal i større grad deles og gjenbrukes i offentlig sektor, og åpne data
skal publiseres for innovasjon og verdiskaping i næringslivet»
«- offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende
måte
- flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester»
Én digital offentlig sektor, Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

«For å utnytte det potensialet som ligger i kunstig
intelligens, er det avgjørende med tilgang til datasett av
god kvalitet. Regjeringen vil legge til rette for deling av
data, både i offentlig og privat sektor, og mellom
sektorene.»
Nasjonal strategi for kunstig intelligens

STRATEGIER, RAPPORTER OG MELDINGER

Stortingsmelding om
datadrevet økonomi og
innovasjon
Vår 2021

fra:

fokus på tilgjengeliggjøring av
data i offentlig sektor

til:

fokus på tilgjengeliggjøring og
bruk av data i offentlig og privat
sektor
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INFORMASJONSFORVALTNING - VEIKARTARBEID I REGI AV SKATE
I veikartarbeid er det etablert et
målbilde for hele offentlig sektor:

Data skal skapes én gang, forvaltes i én
kilde for så å kunne gjenbrukes. Gjenbruk
er hovedregel ved utvikling av nye digitale
offentlige tjenester. Dette gjelder
gjenbruk av tjenester, data og
beskrivelser. Alle grunndata, ikke bare
grunndata fra felleskomponentene, bør
underlegges et felles rammeverk for
informasjonsforvaltning

Offentlig privat sektorutvikling (OPS)
- utnyttelse av data som ressurs på tvers av offentlig/privat sektor
Et samspill mellom ulike aktører innen offentlig og
privat sektor der deling av data er sentralt
•
•
•
•

Enkeltaktører og fellesfunksjoner
Sektorspesifikke enkeltetater
Sektorovergripende etater
Felles infrastruktur

De ulike aktørene har et omfattende behov for
data, men er samtidig deler av et større
økosystem

Alle må bidra til å løse utfordringene!

Sektorer vi samarbeider med
• Havbruk/fiskeri
• Landbruk
• Finans
• Bygg, anlegg, eiendom
• Mine økonomiske data
• (Nordic smart government)

CASE 1 - KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR NÆRINGSLIVET
Viktighet av informasjonsforvaltning og deling av data
•

Det var et stort behov for å kunne gjenbruke andres data i løsningen - stor
verdi at andre deler

• Viktig at de ulike datakildene må være tilgjengelige og godt beskrevet- vi
oppdaget hindringer som kunne vært løst ved deling
• Gevinster med å ha orden i eget hus for sine data - vite hva vi har
• Tilgjengeliggjøre dine data for andre (Felles datakatalog) - sparer tid og
øker kvaliteten
• Felles måte å dokumentere på etter felles standarder gir en bedre
samhandlingsevne

CASE 2 - LANDBRUKETS DATAFLYT – SAMME DATA FOR ALLE AKTØRER
Beslutningsstøtte
Kunder

Bondens data
Persondata

Leverandører

Produkt- og
teknologiutvikling

Foretaksdata
-

Økonomi
- Produksjon
- Bærekraft

Offentlige data

Dokumentasjon

Forskning

Finans og
forsikring

Offentlig
forvaltning

CASE 3 – VIRDI
1
Antall brukere og potensialet
VIRDI har per dags dato omtrent 90 000 månedlige unike
brukere på deres forbrukertjeneste virdi.no. Målet deres er
å gi samtlige nordmenn med interesse for boligmarkedet
tilgang til gode data og innsikt. Med tanke på interessen for
boligmarkedet og den høye andelen som eier egen bolig i
Norge i dag er kundemassen veldig mye større og de håper
på å nå rundt 700 000 unike brukere i måneden på sikt.

3
Det som var vanskelig
Det finnes ingen komplett oversikt over samtlige data som
er tilgjengelig, så mye av jobben handler om å finne frem
til hva som finnes og hvor. Når dataene ikke er åpent
tilgjengelig online, må man også bruke tid på å komme i
kontakt med riktig person for å få tilgang til dataene.

2
Hvor lang tid tok det å få dataene
«Hoveddataene i Norge om boligmarkedet er matrikkelen
og grunnboken, som vi får via Ambita og har enkel og
kontinuerlig tilgang på. Når det gjelder datainnsamling fra
andre kilder så har vi som regel tilgang til dataene vi leter
etter i løpet av et par uker, men å finne frem til rett person
kan enkelte ganger være utfordrende»
- Aslak Bergersen, Virdi.

4
Ønsker å inkludere flere datasett
«For å summere opp hvordan VIRDI som selskap har
opplevd tilgang til offentlig data, er nok vår opplevelse at
veldig mye data ligger tilgjengelig på nettet allerede.
Samtidig er det også en god del relevant data som kan bli
tilgjengeliggjort i et eller annet format. Sistnevnte krever
bare litt mer graving for å finne fram til.»
- Aslak Bergersen, Virdi.

MED ALT SOM ER GJORT - HVA ER UTFORDRINGENE VIDERE?

Volum
Store datamengder skaper ikke verdi
av seg selv. Det er først når data tas
frem, settes inn i en sammenheng,
analyseres og bearbeides – gjerne i
sammenheng med andre datasett –
at man får et resultat som skaper
verdier for den enkelte virksomhet,
næringslivet og samfunnet.
- fra utkast til stortingsmelding om
datadrevet økonomi og innovasjon

Verdi
Verdien av data utløses ikke når
den samles eller deles, men når
data anvendes for å løse
relevante problem.
- fra rapport om datadeling i
næringslivet, april 2020

Kvalitet
Få større trykk på og bedre
tilrettelegging for deling av data
internt i offentlig sektor.
Datakvalitet og deling og gjenbruk
av data er viktig for å lykkes også
internt i offentlig sektor
-

Fra Skates erfaringsrapport 2020

Innhold

Insentiver

Det antas at kun ca. 10 prosent av
relevante datasett er gjort tilgjengelig
(i felles datakatalog / data.norge.no)

«Skal vi få fart på digitaliseringen kan ikke
forvaltning, deling og utnyttelse av data
gjøres etter dugnadsprinsippet»

- Regjeringens digitaliseringsstrategi

- David Norheim, BR, Forenklingsbloggen mars
2020

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON:
 Hva er Skates råd for å realisere mer verdi ut fra offentlige og private data, og

hvordan måler vi effekten av dette?

 Hvordan kan Skate bidra til at flere offentlige datasett tilgjengeliggjøres og

tas i bruk for å skape denne verdien?

fra:

fokus på tilgjengeliggjøring av
data i offentlig sektor

til:

fokus på tilgjengeliggjøring og
bruk av data i offentlig og privat
sektor

