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Betydningen av data vektlegges i nasjonale strategier og
rapporter

Informasjon til
forvaltningen skal
leveres kun én
gang

The development
of a data-driven
public sector in
Norway is an
untapped
opportunity

Etablere
forutsetninger for
deling og gjenbruk
av data og
informasjon
mellom offentlige
virksomheter

Legge til rette for å kunne
utnytte data og informasjon
det offentlige har, på en
bedre måte for både
offentlige virksomheter og
private aktører

Statlige virksomheter
gjenbruker
informasjon bare
delvis

Politiske mål og ambisjoner
2017 Felles datakatalog

2018
2018: «Difi skal sikre realisering

av målbildet om en digital,
2015:

2011
Data.norge.no

2017

datadreven, åpen offentlig
forvaltning»
Årets tildelingsbrev fra KMD til Difi

2017: «Legge til rette for å kunne utnytte data
og informasjon det offentlige har, på en bedre
måte for både offentlige virksomheter og
private aktører.»
Difis Digitaliseringsstrategi
2016: Kun én gang-prinsippet - «Forvaltningen skal gjenbruke informasjon
i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst.»
Digital agenda

2015: Skate prioriterer informasjonsforvaltning- og utveksling

2011

2011: Gjør åpne offentlige data tilgjengelig for samfunnet.
Fellesføringer - 2011

Riksrevisjonens rapport
I.

Behovet for gjenbruk av informasjon er stort

II. Statlige virksomheter gjenbruker bare delvis informasjon
III. Behovet for gjenbruk er ikke dekket blant annet fordi ønsket data ikke er tilgjengelig
IV. De viktigste faktorene som begrenser muligheten for å gjøre informasjon tilgjengelig
for gjenbruk er
a) Det er ressurskrevende å gjøre informasjon tilgjengelig
b) Virksomhetene mangler oversikt over egen informasjon
c) Den økonomiske investering som kreves er høy
d) Taushetsplikt og personvern

Digital agenda for Norge
Visjon
Offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon sikkert, effektivt og har enklere dialog med brukerne

Prinsipper
BRUKERORIENTERING

VERDISKAPING
KUN ÉN GANG

EFFEKTIVISERING
SAMORDNING

Strategiske satsingsområder
STYRING, SAMORDNING

OG

FINANSIERING

FELLES FUNDAMENT

NYSKAPING OG UTPRØVING

KOMPETANSE OG KULTUR

Tiltak
• En sterkere nasjonal prioritering
og finansiering av tverrgående
digitaliseringstiltak
• Fremtidens digitale kommune

• Deling av data
• Samhandlingsarkitektur for
offentlig sektor
• Regelverk for en datadrevet
forvaltning
• Mer effektiv datalagring
• Felles rammeverk for
informasjonsforvaltning
• Felles API-oversikt
• Kontaktinformasjon og
fullmakter for virksomheter
(KoFuVi)
• Fullmakter innbyggere
• Metode for identifisering og
sikring av dokumentasjon

• Innovative digitaliseringsanskaffelser
• Etablere en offentlig-privat testog læringsarena (lab)

• Øke den strategiske IKTkompetansen hos ledere i
offentlig sektor
• Sette fart på gevinstrealisering

Digitaliseringsstrategien:

«Det er behov for å utnytte data og informasjon det
offentlige har på en smartere måte»
OECD:

«The development of a data driven public sector in Norway is an
untapped opportunity, considering the high level of digitalization
of Norwegian society, economy and the public sector»
Digital Government Review of Norway, sept. 2017

Prosjektets oppgave
• Åpne for nytenkning og
inkludere bredt
• Beskrive landskapet
• Behov
• Utfordringer

• Beskrive konsepter
• Juridisk

• Organisatorisk
• Semantisk
• Teknisk

• Analyse og anbefaling
Formål: Gjøre det lettere for offentlige og private virksomheter å få tilgang til
og bruke offentlige data og informasjon

Konseptene skal bidra til…
«Smartere bruk av data»

Prognose

Leveranse

• Trender
• Prediktiv analyse
• Styrings- og beslutningsgrunnlag

• Proaktive tjenester
• Kun én gang
• Økosystem for datadeling
og bruk

Ytelse
• Effektivisering av
saksbehandling
• Kontinuerlig læring og
forbedring

Datadrevet forvaltning og tjenesteutvikling

Prosjekttilnærming og leveranse

A. Beskrive
landskapet

Hvilke pågående
initiativer finnes?
Hvilke behov har
man i offentlig og
privat sektor?
Hva er status og
hindringene?

B. Beskrive
konsepter

Hvilke alternativer
finnes for å løse
identifiserte behov?

C. Analyse og
anbefaling

Hvilket alternativ er
anbefalt?
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‘Til tross for gode ambisjoner og innsats over flere år er
det fortsatt viktige utfordringer som ikke er løst’

Utfordringsbilde
• Svak/manglende nasjonal styring og samordning
• Lite kunnskap om bruk og effekter
• Økosystemet - samspillet mellom offentlig og privat
sektor
• Uklarheter rundt anledning til å dele data

• Manglende kultur og kompetanse for bruk av data
• Teknologi, infrastruktur og rammeverk

• Lovverk og politiske føringer
• Finansiering og insentiver

