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Hva prøver vi å løse? 



Dato Direktoratet for forvaltning og IKT



SikringSikring

KvalitetKvalitet

UtnyttingUtnytting



Et eksempel på et møte med 

offentlig sektor 

- brukerperspektivet
Starte ny bedrift /restaurant



Starte en restaurant

26 skjemaer 11 på papir

ca 15 offentlige kontorer involvert

Tar måneder

• Kontakt- og reservasjonsregisteret

• Enhetsregisteret

• Foretaksregisteret

• Merverdiavgiftsregisteret

• SSBs virksomhet- og foretaksregister

• Matrikkel

• Folkeregisteret

• Løsøreregisteret

• Nasjonalt bevillingsregister (benyttes i liten 

grad annet enn i Oslo)

• Kommunenes lokale registre

• Bøte- og strafferegisteret

• Aa-registeret

• Mattilsynets register

• Domeneregisteret

• Arbeidstilsynets register 



Starte ny bedrift / restaurant



Politiske føringer og status



«Den enkelte virksomhet skal ha 
oversikt over hvilke data den 
håndterer, hva dataene betyr, hva de 
kan brukes til, hvilke prosesser de 
inngår i, og hvem som kan bruke dem 
[…] Finnes informasjonen hos en 
annen offentlig virksomhet, skal 
informasjonen hentes derfra, 
forutsatt at det foreligger hjemmel»

Digitaliseringsrundskrivet 
25/11/2016



«Topp 10» brudd på kun en gang prinsippet – starte ny bedrift

Information Number of entries

Name of person 14

Business name 11

Email 11

Mobilenumber 10

Person adress 9

Business adress 9

Contakt person 9

«Gårdsnummer» 9

«Bruksnummer» 9

Org.no 6

Identity number 6

Virksomheten skal 
gjenbruke informasjon, i 
stedet for å spørre 
brukerne på nytt om 
forhold de allerede har 
opplyst.

Digitaliseringsrundskrivet 
25/11/2016



Apropos gjenbruk



Enhets-

registeret

Overseen 

by other 

agencies

ID porten

Kontakt og 

reservasjons-

registeret

Digital postkasse

e-signatur

e-innsyn (OEP)

e-faktura

Tjenesteportal

Folkeregisteret

Matrikkelen

Nasjonale byggeklosser



5 utfordrende faktorer 

fremover
Digital forvaltning forberedt på fremtiden og med solid endringsevne



18,446,744,073,709,551,615 riskorn







[http://www.digitaltrends.com/web/ways-to-decentralize-the-web/]



Sikkerhet / personvern / GDPR



Grunnlova § 100.

Ytringsfrihet bør finne sted. (…)

(…) Enhver har rett til innsyn i statens og 

kommunenes dokumenter og til å følge 

forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. 

Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra 

hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene 

til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Direktoratet for forvaltning og IKT



Offentleglova, krav om innsyn

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg 

verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje 

informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 

deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 

offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje 

til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Hovudregel: Saksdokument, journalar og liknande 

register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna 

følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan 

krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande 

register til organet hos vedkommande organ.

Direktoratet for forvaltning og IKT



Direktoratet for forvaltning og IKT

«Det synes prinsipielt lite 

tilfredsstillende å innføre et 

offentlighetsprinsipp, uten samtidig å gi 

dem som har rettigheter etter dette, 

rimelige muligheter til å kunne benytte sin 

rett til å gjøre seg kjent med 

forvaltningens saker.»

Innst. O. XIV (1969-70) s. 11, sitert etter NOU 2003:30 «Ny offentlighetslov», kap. 8.4.5. Sjå: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2003/nou-2003-30/9.html?id=382963 



Fra fangst til (aktiv) arkivering 

og publisering for (gjen)bruk

Direktoratet for forvaltning og IKT
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Hvordan arbeider vi for å få til 

god informasjonsforvaltning?





*: Sluttrapport foranalyse Informasjonsforvaltning og -utvekskling, Skate-møte sak 

10-15, 24.06.2015 

Grunnmur:

Felles rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning

Grunnmur:

Felles rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning

Ambisjonsnivå 1:

Felles dataoversikt 

finnes

Ambisjonsnivå 1:

Felles dataoversikt 

finnes

Ambisjonsnivå 2:

Data og tjenester er 

tilgjengeliggjort

Ambisjonsnivå 2:

Data og tjenester er 

tilgjengeliggjort

Ambisjonsnivå 3:

Gjenbruk av data og 

tjenester er 

hovedregel

Ambisjonsnivå 3:

Gjenbruk av data og 

tjenester er 

hovedregel

Grunnmur:

Felles rammeverk og styringsmodell for informasjonsforvaltning

Ambisjonsnivå 1:

Felles dataoversikt 

finnes

Ambisjonsnivå 2:

Data og tjenester er 

tilgjengeliggjort

Ambisjonsnivå 3:

Gjenbruk av data og 

tjenester er 

hovedregel

Kun én 
gang

Kun én 
gang

«offentlige virksomheter skal 

dele og gjenbruke informasjon 

om forhold som brukeren 

allerede

har opplyst om»

«offentlige virksomheter skal 

dele og gjenbruke informasjon 

om forhold som brukeren 

allerede

har opplyst om»

Orden i eget 
hus

Stegvis tilnærming i ambisjonstrappa

23.05.2017 Direktoratet for forvaltning og IKT

https://www.difi.no/sites/difino/files/20150624_sak_10-15_foranalyse_informasjonsforvaltning_og_utveksling_-_vedlegg_1_sluttrapport_ny_versjon.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus




Rollefordeling

http://portal-fdk.tt1.brreg.no/
http://portal-fdk.tt1.brreg.no/
http://portal-fdk.tt1.brreg.no/
http://portal-fdk.tt1.brreg.no/
http://portal-fdk.tt1.brreg.no/


Rammeverk – resultater 2016
Leveranse Type Kommentar/referanse

(ny) Felles informasjonsmodeller - prinsipper og føringer Spesifikasjon publisert her

(ny) Standard for pekere til offentlige ressurser på nett Spesifikasjon publisert her

(rev) Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger 

(DCAT-AP-NO)

Spesifikasjon publisert her

(ny) Spesifikasjon for kodelistebeskrivelser Spesifikasjon dekket av DCAT-AP-NO

(ny) Spesifikasjon for utveksling av kodelistebeskrivelser Spesifikasjon dekket av DCAT-AP-NO

(rev) Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data Spesifikasjon publisert her

(ny) Veileder for orden i eget hus Veileder publisert her

(ny) Modenhetsmodell for orden i eget hus Veileder publisert her

(ny) Veileder i bruk av felles informasjonsmodeller Veileder publisert her

(ny) Person og Enhet - Felles informasjonsmodell Ref.modell publisert her

(ny) Adresse - felles informasjonsmodell Ref.modell publisert her

(ny) Faglig arena for informasjonsforvaltning Møteplass løpende tiltak, les her

https://www.difi.no/artikkel/2016/09/felles-informasjonsmodeller-prinsipper-og-foringer
https://www.difi.no/artikkel/2016/11/pekere-til-offentlige-ressurser-pa-nett
https://doc.difi.no/dcat-ap-no/
https://doc.difi.no/dcat-ap-no/
https://doc.difi.no/dcat-ap-no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-ved-tilgjengeliggjoring-av-offentlige-data/id2536870/
https://www.difi.no/artikkel/2016/05/veileder-orden-i-eget-hus
https://www.difi.no/artikkel/2016/05/modenhetsmodell-orden-i-eget-hus
https://www.difi.no/artikkel/2016/09/felles-informasjonsmodeller-prinsipper-og-foringer
https://www.difi.no/artikkel/2016/11/person-og-enhet-felles-informasjonsmodell
https://www.difi.no/artikkel/2016/09/adresse-felles-informasjonsmodell
https://www.difi.no/artikkel/2017/01/faglig-arena-informasjonsforvaltning


Rammeverk – typer innhold

Prinsipper:

1. Behovsstyrt

2. Erfaringsbasert

3. Pakkeløsnings-

orientert

Prinsipper:

1. Behovsstyrt

2. Erfaringsbasert

3. Pakkeløsnings-

orientert

https://difi.no/

informasjonsforvaltning

Informasjon/
Data

Planlegge/

designe

Skape/ 

innhente

Strukturere/ 

lagre

Aksessere

Bruke

Vedlikeholde

Arkivere

Tilgjengelig-

gjøre



3 aktive arbeidsgrupper nå

Arbeidsgruppe for «standarder for 

begrepsbeskrivelser»: 

Før påsken: forslag til beskrivelser av datasett og hvordan 

beskrivelsene skal utveksles (for maskinell gjenbruk).

Arbeidsgruppe for «spesifikasjon for beskrivelse av 

kvalitet på datasett»: 

Utg. mai: forslag til beskrivelser av kvalitet på datasett.

Arbeidsgruppe for «spesifikasjon for beskrivelse av 

formål og hjemmel for bruk av datasett»: 

Medio mai: forslag til beskrivelser av «formål og hjemmel» for 

bruk av datasett. 



Begrepet «samboer»

Folketrygdloven § 9-6

Bodd sammen
i minst 12
måneder

Folketrygdloven § 3-2

[…] med mindre de
bor i hver sin boenhet i et hus 

med mer enn fire selvstendige og 
klart atskilte boenheter.

Samordningsloven § 22

Forskotteringsloven § 5

Folketrygdloven §§ 19-6 og 20-9

Bodd sammen
12 av de siste 18

månedene

Har eller
har hatt

felles barn

Har 
vært gift 
tidligere

Folketrygdloven § 1-5

To personer som bor i
samme hus, selv om

de bor i hver
sin del av

huset 

eller
To

personer som
vanligvis bor 

sammen, selv om de 
er midlertidig adskilt

Ugifte personer
som lever sammen

Barnetrygdloven § 9

Felles
husholdning

Folketrygdloven § 17-2Folketrygdloven § 25-4

Innskuddspensjonsloven § 1-2 bokstav p

Forholdet har aldri 
vært avbrutt i 

løpet de siste fem 
år før dødsfallet

Ville hatt lov til 
å gifte seg 
eller inngå 

partnerskap

eller

Adopsjonsloven § 5a

Foretakspensjonsloven § 1-2 (2) bokstav f

Utlendingsloven § 41

Har planer om å fortsette 
samlivet

Bodd sammen i minst to år

Skattebetalingsloven § 10-32

Arvelova § 28 c

Har eller venter
felles barn

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13

Lover NAV forvalter

Lover brukerne våre må forholde seg til

Barnetrygdloven § 7

To personer over
18 år som 

ikke er gift, registrert 
partner eller samboer

med andre

Bidragsinnkrevingsloven § 11

Ugifte 
personer
som lever 
sammen

Felles bopæl

Statsborgerloven § 11
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VeiledereVeiledere

2019+2019+

(rev) info.modell

Person (H2)

(rev) info.modell

Adresse (H2)

(rev.) Veileder tilgjengeliggjøring åpne data (H1)

(rev)  Veileder orden i eget hus, modenhetsmodell (H2)

(ny) info.modell

Org. (H1)

(ny) Veileder DCAT-AP-NO (H1)

(ny) Spesifikasjon Beskrivelse digitale tjenester

(ny) Spesifikasjon Tilgj.gjøring informasjonsmodeller

(ny) Veileder Beskrivelse digitale tjenester

(rev) Veileder Modelleringsregler (H2)

(ny) Veileder Begrepskoordinering

(ny) Veileder URI (H1)

(ny) Begrepsbeskrivelser (H2)

Halvårig planjustering

(ny) Tilgj.gjøring begrepsbeskrivelser (H2)

(ny) Veileder Tilgj.gjøring informasjonsmodeller

(ny) Veileder for juridisk handlingsrom ved datadeling  (H1)

6 møter i faglig arena

Halvårig planjustering

(ny) Hjemmelsbeskrivelser (H2) (ny) Tilgj.gjøring hjemmelsbeskrivelser (H2)

(ny) Datasettkval.beskrivelser (H2) (ny) Tilgj.gjøring datasettkval.beskrivelser (H2)





Takk for meg! Ta gjerne 

kontakt!

Pia Virmalainen Jøsendal / pia.josendal@difi.no

Jim Y Yang / jim.yang@difi.no

mailto:pia.josendal@difi.no
mailto:jim.yang@difi.no


Felles offentlig datakatalog

http://portal-fdk.tt1.brreg.no/

http://portal-fdk.tt1.brreg.no/


Lenker:

https://www.difi.no/informasjonsforvaltning

Felles offentlig datakatalog

http://portal-fdk.tt1.brreg.no/

https://www.difi.no/fagomrader-og-

tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-

arkitektur/informasjonsforvaltning/faglig-arena-

informasjonsforvaltning

https://www.brreg.no/om-oss-

nn/samfunnsoppdraget-vart/rapporter-og-

horinger/ søk på informasjonsforvaltning

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT

https://www.difi.no/informasjonsforvaltning
http://portal-fdk.tt1.brreg.no/
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/informasjonsforvaltning/faglig-arena-informasjonsforvaltning
https://www.brreg.no/om-oss-nn/samfunnsoppdraget-vart/rapporter-og-horinger/


difi.no/informasjonsforvaltning

23.05.2017 Direktoratet for forvaltning og IKT




