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Kun én gang: hvordan kommer vi dit?
Sak: 1/2022
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Viktige avklaringer mangler
• Tema har vært snakket om i mange år, i
strategiske dokumenter og i media
• Tema har også vært behandlet mange
ganger i Skate
• Nå må vi gjøre det som skal til for at
opplysninger faktisk blir gjenbrukt fra
autoritative kilder med kvalitativt gode
data. Slik kan vi utvikle bedre tjenester for
innbyggerne og redusere fremtidig risiko
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Felles datakilder
Bruk
Dele egne, stole på og bruke andres data
Roller og ansvar – konsument og tilbyder

Digdir

Forvaltning og felles kapabiliteter

Frivillig sektor

Strategisk
samordning og
koordinering

Innbygger

Styring av
sammenhengende
tjenester

Statlig sektor

Virkemidler og
finansiering

Privat sektor

Regelverk og juridisk
koordinering

Innovasjon og digitalisering

Tjenestekjeder
(hendelser, tjenester, data)

Dataområder med masterdata

Utvikling, produksjon,
analyse og data

Distribuerte datakilder og registre

Sluttbruker
tjenester

Distribuerte datakilder- rådata
Sanntidsdata, sensordata,hendelsesdata

Tillitstjenester

Samling av data fra ulike kilder og registre

muliggjør autentisering og autorisasjon
på tvers av tjenestekjeder

Sammenstilling av data og datalagring

Datautveksling og integrasjoner

Ressurser for dataanalyse
for datasett felles for en tjenestekjede

Katalogtjenester

Informasjonsforvaltning

Informasjonssikkerhet

Arkitektur og standardisering

Plattformer for Tjenesteutvikling og -produksjon

støtter hendelses- og tjenesteorientert arkitektur

Integrerbare sluttbrukertjenester
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Virksomhetens verdikjeder

Kapabilitetsmodell
for økosystem og
sammenhengende
tjenester

Kommunal sektor

Aktører

Regjering, Departementer og KS
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Hva må være felles
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For det videre arbeidet foreslås det følgende steg i
arbeidsgruppen med leveranse til Skate i oktober 2022:
1. Utarbeide et målbilde, inkludert:

❑ prioritert liste over kandidater til nye eller endrede
felles datakilder
❑ forslag til konkrete tiltak for realisering av målbildet
2. Gjennomgang av caser for å identifisere hvilke kapabiliteter
vi trenger og kan enes om
3. Identifisere og synkronisere mot lignende initiativ i offentlig
sektor og internasjonalt*

* For eksempel: Kjernedata i geografisk infrastruktur, KUDAF, Sektorinitiativ, Sveriges grunddataprogram og Danmarks Grunddata
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Spørsmål til Skate
• Støtter Skate mulighetsnotatets beskrivelse av veien vi
bør gå for å realisere «Kun èn gang?
• Støtter Skate videre arbeid som beskrevet over med
leveranse til Skate i oktober 2022?
• Hvilke råd vil Skate gi for arbeidet frem til oktober 2022?
• Hvordan bør vi møte mulige utfordringer ved at
virksomheter kan ha ulik vilje til
•
•

å få og gi fra seg ansvar som datatilbyder?
å stole på andres data i konsumentrollen?
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Forslag til beslutning

Skate slutter opp om innholdet i mulighetsnotatet inkludert
videre deltakelse i arbeidsgruppen frem mot neste
leveranse i oktober

