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Definisjon på en regulatorisk sandkasse
Regjeringens St.mld.2019/2020 om innovasjon i offentlig sektor betegner en
regulatorisk sandkasse som et virkemiddel for innovasjon som kan benyttes for å gi
virksomheter anledning til å teste ut løsninger, tjenester og produkter i et
bregrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, samtidig som virksomheten får tett
oppfølging.
Eksempler på sandkasser i Norge:

Hva en regulatorisk sandkasse kan bidra til
Katalysator for innovative løsninger og investering i ny
teknologi.
Økt samordning rundt hvordan offentlig sektor oppfyller
sine forpliktelser og forvalter offentlige data.
Digitaliseringsvennlig regelverksutvikling.

Formål regulatorisk sandkasse for arkiv og offentlighet
Arkivverkets formål med sandkassen:
• Utvikle og utforske juridisk mulighetsrom.
• Tilrettelegge for til innovasjon,
teknologiutvikling, og nye aktører i
markedet.
• Øke virksomheters forståelse av de
regulatoriske kravene og teknologiske
mulighetene.
• Øke Arkivverkets kompetanse på hvordan
nye teknologiske løsninger best anvendes i
offentlig sektor.

Eksempel på prosjekter i sandkassen: Pilot med NAV
Arkivverket og NAV har våren 2020 samarbeidet tett om et nybrottsarbeid
med utgangspunkt i NAVs løsning for foreldrepenger.
NAV har behov for å utforske hvordan løsningen kan ivareta hensynene til
god dokumentasjonsforvaltning på nye måter, uten nødvendigvis å bruke
NOARK-standarden.
Problemstillingen bryter med og utfordrer tidligere praksis på området.
Det var derfor behov for en særlig støtte ovenfor NAV fra Arkivverkets
side.
Det er noen mindre justeringer som må utføres for at foreldrepengeløsningen skal understøtte innebygd arkivering:
For å sikre at dokumentasjonen er pålitelig må løsningen dokumentere hvilken
versjon av løsningen/kildekode som er benyttet ved ulike behandlinger.
For å sikre at løsningen er dekkende må det dokumenteres hvilken versjon av
lovverket og regler behandlingen har vært basert på.
For å sikre at dokumentasjonen er anvendbar bør det på sikt gjøres en
gjennomgang av lesbarhet i dokumentasjonen. NAV bør også vurdere om det er
flere begreper som er viktige for forståelsen som må dokumenters, for eksempel i
Felles datakatalog.

Regulatoriske sandkasser med tverrgående problemstillinger
Sandkassene er i dag etablert med
utgangspunkt i regelverket den enkelte
etat rår over.
Unntaket er Datatilsynet, hvor noe av
handlingsrommet er definert i EUregelverk.
Arkivverket samarbeider tett med Digdir
ved eInnsyn-miljøet om sandkassen. På
sikt ønsker Arkivverket å ta inn
offentleglova i sandkassen, for å utvide
det regulatoriske mulighetsrommet.
Ved vurderingen av sandkasser bør en
vekte etatenes behovet for anvendbarhet
mot behovet for innovasjon.

Erfaringene tyder så langt på at jo flere
problemstillinger/lovverk en tar inn, jo
mer komplekse kan de bli å løse. Samtidig
kan troverdige forhold i sandkassen skape
mer realistiske gevinster som kan fungere
også utenfor sandkassen.
Datatilsynet og Finanstilsynet samarbeider
allerede om et prosjekt i Finanstilsynets
sandkasse. Dette kan være en måte å teste
ut sandkasser med tverrgående
problemstillinger på.

Finansiering og forankring
Etablering av en sandkasse kan for
eksempel komme som en bestilling
gjennom styringsdialog og/eller
politiske initiativ. Finanstilsynets
sandkasse ble initiert gjennom et
stortingsvedtak. Datatilsynets
sandkasse er forankret gjennom
Strategi for kunstig intelligens.
Arkivverkets sandkasse har ikke
tilsvarende forankring, og etaten har
derfor måtte jobbe mye for å lykkes
med involvering av departementer og
sektor.

Hvem som initierer sandkassen, legger
også føringer for finansiering. For
eksempel bruker Arkivverket
utelukkende midler over eget budsjett.
Forankring av det juridiske arbeidet
hos fagdepartement er sentral, særlig
de praktiske avklaringene som gjøres i
regelverksutviklingen.

Diskusjon og råd fra Skate
I Skate-møtet ønsker Arkivverket derfor råd fra Skate om følgende
problemstillinger:
Hva er viktige strategiske rammer for etablering og samarbeid?
Hvordan bør etater som etablerer sandkasser løse finansiering og
forankring?

