
Deling av data gir gevinster 

for samfunnet

8. Norske arkivmøte – sesjon 3.1 Informasjonsforvaltning

Oslo Kongressenter 

Tone Bringedal, 8. april 2019

Seniorrådgiver Difi



Gevinster

Færre manuelle 

søknadsprosesser

Sammenhengende 

tjenester

Effektiv offentlig 

forvaltning

Hadde det ikke vært fint om…

… du automatisk fikk tilbud om barnehageplass og samtidig 

fikk vite hva du skulle betale, uten å måtte sende inn søknad?

Det kunne vi løst gjennom…

… en tjeneste som genererer barnehagesøknaden automatisk i det barnet blir 

født og samtidig kalkulerer pris.

Kortere behandlingstid 

for det offentlige 

gjennom automatisering

Lik behandling for alle



Norge har vært et foregangsland, 
men det er fortsatt mye som gjenstår 

«The willingness to develop a data-driven public sector in 

Norway seems to be mostly more a long-term, forward-

looking desire than a reality at the moment.»

«The challenge for Norway is to avoid fragmentation, 

leading to duplication and incoherence.»

OECD, 2017

«Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis 

selv om behovet for gjenbruk er stort.»

« […] Informasjon som er aktuell for gjenbruk foreligger 

ikke i digitalt format. Det gjør det vanskelig for andre 

virksomheter å gjenbruke informasjonen, og det viser at 

behovet for gjenbruk i mange tilfeller ikke er dekket.»
Riksrevisjonen, 2018



Tverrgående digitalisering

Kun en gang - Tjenester

Innbyggere

Effektivitet med kvalitet

Offentlige virksomheter

Politikk

Regjering

Næringsutvikling

Næringsliv

Meld. St. 

Digital Agenda for Norge

Regjeringens 

digitaliserings

-strategi

Difis tverrgående 

digitaliseringsstrategi 

Datadeling krever innsats på alle nivåer …. 

Teknisk

Semantisk

Organisatorisk

Juridisk



Satsingen vil bidra til økt deling av data innad i offentlig 

sektor og med privat sektor…

Kun én gang
Sammenhengende 

tjenester

Sikkerhet og 

personvern

Utnytte kunstig 

intelligens

Effektiv offentlig 

forvaltning

Privat nærings-

utvikling basert på 

offentlige data

Det er behov for en satsing for å bidra til økt deling av data i 
offentlig sektor – og med privat sektor

… som gir betydelige 

gevinster til samfunnet.

Private aktører

Sammenhengende 

tjenester

Innbyggere i Norge

Offentlige virksomheter 

og kommuner



Juridisk

Organisatorisk

Teknisk

Semantisk
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Fokus i 2019

Kompetansesenter

Vi må etablere et 

kompetansesenter 

for jus og datadeling

Arbeidet tar hensyn til at kommuner og offentlige virksomheter er på ulike modenhetsnivåer og har forskjellige behov.

Analyse og anvendelse

Vi må kunne anvende dataene til 

analyse og digitale tjenester

Tilgang til data

Vi må gjøre data tilgjengelig

og sikre effektiv datafordeling



Vi må ivareta forvaltningsverdiene

Vi må få til brukervennlig arkivering, økt digital tilgang til arkivmateriale og effektive og pålitelige fellesløsninger.

Demokrati og 
medvirkning

Åpenhet

Effektivitet

Sammenheng

Likebehandling

Rettsikkerhet og

etterprøvbarhet

Det er viktig at forvaltningsverdiene er på 

plass i en datadrevet, helhetlig forvaltning

Offentlig sektor –

et spørsmål om tillit 



Se programmet og meld deg på her

Digitaliseringskonferansen

Med data skal landet bygges!
11. - 12. juni 2019, Thon Congress Gardermoen

https://www.difi.no/opplaeringstilbud/digitaliseringskonferansen

