
	

	

Om	informasjonsforvaltning	og	”kun	én	gang”-

prinsippet	i	offentlig	forvaltning	

	

	

Masteroppgave	i	forvaltningsinformatikk	

Avdeling	for	forvaltningsinformatikk	ved	Universitetet	i	Oslo	

Helle	Murvold	

15.	Mai	2019	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

©	Copyright	Helle	Murvold	

2019	

Tittel:	Om	informasjonsforvaltning	og	“kun	én	gang”-prinsippet	i	offentlig	forvaltning	

Forfatter:	Helle	Murvold	

http://www.duo.uio.no	



	

Sammendrag	

	

Denne	masteroppgaven	undersøker	hvordan	“kun	én	gang”	kan	realiseres	i	offentlig	

forvaltning.	Den	ser	på	hvilke	drivere,	muliggjørere,	barrierer	og	muligheter	det	er	for	at	

“kun	én	gang”	kan	realiseres.	Jeg	har	undersøkt	hvordan	fire	virksomheter	i	offentlig	

forvaltning	arbeider	med	informasjonsforvaltning	og	hvordan	de	ser	for	seg	å	oppnå	den	

politiske	målsetningen	om	”kun	én	gang”.



	



	

Forord	

	

Denne	masteroppgaven	markerer	slutten	på	fem	fine	år	ved	avdeling	for	

forvaltningsinformatikk	ved	Universitetet	i	Oslo.	Arbeidet	med	oppgaven	har	vært	

krevende	men	også	veldig	givende.		

	

Først	og	fremst	vil	jeg	takke	min	veileder,	Eilif	Hjelseth,	for	hjelpen	jeg	fikk	til	å	sette	

rammene	for	oppgaven.	En	stor	takk	rettes	også	til	informantene	som	har	bidratt	med	

kunnskap	om	forholdene	i	sin	virksomhet.	Jeg	setter	pris	på	de	gode	faglige	innspillene	

jeg	har	fått	gjennom	intervjuene,	og	de	nyttige	pekerne	jeg	fikk	til	ytterligere	kunnskap.	

En	spesiell	takk	rettes	til	Tor	Ivar	Grina	i	Skatteetaten	som	gjennom	arbeidet	har	

motivert	og	bidratt	over	all	forventning.	

	

Jeg	vil	også	takke	min	kjære	familie	og	samboer	for	støtte	og	motivasjon	gjennom	hele	

arbeidet.	Til	slutt	vil	jeg	takke	medstudent	og	venninne	Mariia	Galkina.	Uten	deg	ville	

ikke	disse	fem	årene	vært	det	samme.		

	

God	lesing!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Helle	Murvold	

Oslo,	15.	Mai	2019	
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1 Innledning	

1.1 Bakgrunn	og	aktualitet	

I	Digital	agenda	for	Norge1	(heretter	Digital	agenda)	er	en	av	regjeringens	

hovedprioriteringer	at	brukeren	skal	være	i	sentrum.	Brukeren	i	sentrum	innebærer	at	

brukernes	behov	er	det	sentrale	utgangspunktet	for	hvordan	offentlige	tjenester	skal	

utformes.	Brukerne	skal	oppleve	offentlige	tjenester	som	sammenhengende	og	helhetlige,	

uavhengig	av	hvilke	offentlige	virksomheter	som	tilbyr	dem2.	For	å	oppnå	følelsen	av	

sammenhengende	og	helhetlige	tjenester,	er	det	et	mål	at	forvaltningen	skal	gjenbruke	

informasjon.	Dette	omtales	gjerne	som	”kun	én	gang”	eller	”once	only-prinsippet”.	

Prinsippet	innebærer	at	brukerne	ikke	skal	trenge	å	oppgi	informasjonen	til	

forvaltningen	mer	enn	én	gang.		

	

Gjenbruk	av	informasjon	vil	føre	til	mer	brukervennlige	tjenester	ved	at	brukerne	ikke	

trenger	å	oppgi	den	samme	informasjonen	igjen	og	igjen.	I	Digitaliseringsrundskrivet	er	

det	en	anbefaling	at	virksomheter	som	har	ansvarsområder	som	går	på	tvers	av	

virksomheter	bør	samarbeide,	og	gi	brukerne	et	hensiktsmessig	og	helhetlig	tilbud,	

uavhengig	av	måten	forvaltningen	er	organisert	på3.	For	at	“kun	én	gang”-prinsippet	skal	

fungere,	er	det	en	forutsetning	at	det	er	god	informasjonsforvaltning	i	offentlig	

forvaltning.	

	

Gjenbruk	av	informasjon	fører	til	frigjort	tid	for	både	brukeren	og	forvaltningen,	og	gjør	

at	brukeren	slipper	å	bruke	tid	på	å	rapportere	inn	informasjon	den	allerede	har	levert	

tidligere.	Jeg	har	valgt	å	undersøke	hvordan	“kun	én	gang”	kan	realiseres.	For	å	

undersøke	dette	har	jeg	valgt	å	se	på	hvilke	virkemidler	som	benyttes	for	å	muliggjøre	

deling	av	informasjon	mellom	etater	i	dag.	Jeg	har	også	undersøkt	hvordan	deling	av	

informasjon	mellom	etater	reguleres.	I	tillegg	har	jeg	valgt	en	tilnærming	hvor	jeg	ser	på	

overordnede	føringer	på	digitaliseringsområdet	og	drivere,	muliggjørere,	barrierer	og	

muligheter	for	at	“kun	én	gang”-prinsippet	kan	realiseres.		

																																																								
1	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digital	agenda	for	Norge,”	2015-2016.	
2	Ibid,	s.	12	
3	Regjeringen,	”Digitaliseringsrundskrivet,”	2018	
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1.2 Problemstillinger	og	avgrensninger	

Hovedproblemstillingen	jeg	har	valgt	for	oppgaven	er	”hvordan	realisere	«kun	én	

gang»?”.	Som	hjelp	til	å	besvare	denne	har	jeg	formulert	fire	delproblemstillinger.	Disse	

er:	

1. Hvilke	drivere	for	endring	er	aktuelle	for	arbeidet	med	informasjonsforvaltning	

og	“kun	én	gang”?	

2. Hvilke	muliggjørere	er	det?	

3. Hvilke	barrierer	er	til	hinder	for	realisering	av	“kun	én	gang”?	

4. Hvilke	muligheter	er	det	på	kort	og	lang	sikt	for	å	realisere	“kun	én	gang”?	

	

Informasjonsforvaltning	er	et	stort	og	omfattende	område	og	er	viktig	i	både	privat	og	

offentlig	sektor.	For	å	sette	rammer	rundt	oppgaven	har	valgt	å	avgrense	

problemstillingen	til	gjenbruk	av	informasjon	mellom	virksomheter	i	offentlig	

forvaltning,	selv	om	offentlig	forvaltning	også	deler	informasjon	for	viderebruk	i	privat	

sektor.	Offentlig	forvaltning	består	av	en	rekke	etater,	direktorater,	virksomheter	og	

kommuner.	For	å	belyse	problemstillingen	har	jeg	derfor	gjort	et	utvalg	av	disse,	som	

omfatter	en	premissgiver	på	digitaliseringsområdet,	to	etater	som	tilbyder	av	data	og	en	

konsument	av	data.	

	

I	tillegg	har	jeg	gjort	et	utvalg	av	overordnede	føringer	slik	at	oppgaven	ikke	skal	bli	for	

vid.	Jeg	har	vektlagt	norske	offentlige	føringer,	selv	om	jeg	også	kommer	inn	på	EUs	

rammeverk	for	interoperabilitet	som	blant	annet	har	blitt	oversatt	til	norsk	av	Difi.		

	

1.3 Metode	

1.3.1 Generelt	

Forvaltningsinformatikk	er	et	tverrfaglig	studie	som	kombinerer	elementer	fra	

fagområdene	informatikk,	jus	og	samfunnsvitenskap.	Den	metodiske	tilnærmingen	jeg	

har	valgt	er	i	hovedsak	samfunnsvitenskapelig	metode	i	form	av	intervjuer	og	

dokumentstudier.	I	tillegg	har	jeg	anvendt	juridisk	metode	i	tilfellene	hvor	jeg	har	sett	på	

relevant	lovverk	som	regulerer	gjenbruk	av	informasjon.	Jeg	ønsket	å	belyse	arbeidet	

med	“kun	én	gang”	og	informasjonsforvaltning	fra	flere	sider	i	offentlig	forvaltning,	og	
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valgte	derfor	å	intervjue	Direktoratet	for	forvaltning	og	IKT	(Difi)	som	premissgiver,	

Skatteetaten	og	NAV	som	store	tilbydere	av	informasjon	og	en	kommune	for	å	se	

hvordan	rollen	som	konsument	er.	

	

Gjennom	intervju	og	dokumentstudier	kom	jeg	dypere	inn	i	Skatteetaten	sitt	arbeid	med	

informasjonsforvaltning	og	deling	av	opplysninger	enn	hos	de	andre	aktørene.	Dette	

skyldes	blant	annet	at	Skatteetaten	er	langt	fremme	på	området.	Jeg	fikk	også	tilgang	til	

større	mengder	informasjon	gjennom	tettere	oppfølging	fra	informant	gjennom	

intervjuene	og	skriftlig	dialog	i	etterkant.	Dette	har	ført	til	at	Skatteetaten	er	

representert	i	større	grad	i	deler	av	oppgaven.		

	

1.3.2 Intervju	

For	å	besvare	problemstillingene	mine	har	jeg	valgt	å	undersøke	hvordan	nåsituasjonen	

er	i	de	ulike	virksomhetene.	I	tillegg	har	jeg	undersøkt	hva	de	ulike	virksomhetene	

oppfatter	som	drivere,	muliggjørere,	barrierer	og	muligheter	for	at	“kun	én	gang”	kan	

realiseres.	Intervjuene	har	vært	med	på	å	forme	oppgaven	ved	at	jeg	er	blitt	gjort	

oppmerksom	på	aktuelle	rapporter	og	dokumenter	som	er	nyttige	for	oppgaven	min.	

	

Gjennom	undersøkelsesopplegget	har	jeg	ønsket	å	samle	inn	kvalitative	data,	som	er	

data	samlet	inn	i	form	av	ord4.	Derfor	valgte	jeg	å	gjennomføre	åpne	og	individuelle	

intervjuer	med	informantene	i	de	ulike	virksomhetene.	Siden	dette	er	et	fagområde	jeg	

ønsket	mer	informasjon	og	oversikt	over,	var	det	naturlig	å	gjennomføre	semi-

strukturerte	intervjuer	med	informantene.	Det	vil	si	at	jeg	hadde	forberedt	en	

intervjuguide	med		tema	og	spørsmål	som	jeg	ønsket	å	komme	inn	på	i	løpet	av	

intervjuene5.	I	forkant	av	intervjuene	sendte	jeg	informantene	denne	intervjuguiden,	slik	

at	de	også	hadde	en	oversikt	over	det	jeg	ønsket	å	få	ut	av	intervjuet.	Underveis	i	de	

ulike	intervjuene	var	det	visse	spørsmål	som	fikk	stort	fokus,	mens	andre	ikke	var	like	

relevante.	Det	gjorde	at	fokuset	heller	ble	på	de	mest	relevante	spørsmålene,	hvor	jeg	

fikk	mulighet	til	å	stille	oppklarende	og	oppfølgende	spørsmål.		

	

																																																								
4	Jacobsen,	Hvordan	gjennomføre	undersøkelser?	s.	172	
5	Ibid,	s.	150	
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Jeg	hadde	på	forhånd	valgt	ut	hvilke	overordnede	føringer	jeg	ønsket	å	ta	utgangspunkt	

i.	Tilnærmingen	bestod	også	i	å	se	på	drivere,	muliggjørere,	barrierer	og	muligheter	for	

realisering	av	“kun	én	gang”.	Mine	valg	har	i	noen	grad	bidratt	til	å	lukke	

datainnsamlingen,	siden	jeg	på	forhånd	hadde	pre-strukturert	intervjuet	med	fokus	på	

gitte	tema	og	spørsmål6.	En	pre-strukturering	er	ikke	nødvendigvis	dårlig	for	

datainnsamlingen,	men	det	betyr	at	det	er	enkelte	aspekter	ved	intervjuet	som	blir	satt	i	

fokus7.	Dette	var	imidlertid	en	bevisst	avgrensning,	siden	jeg	allerede	var	klar	over	at	

informasjonsforvaltning	er	et	stort	område	å	undersøke.		

	

Til	tre	av	intervjuene	ble	jeg	invitert	til	de	aktuelle	virksomhetene	sine	hovedkontorer.	

Resten	av	intervjuene	foregikk	på	henholdsvis	telefon,	nettmøte	og	e-post.	Møtene	varte	

i	alt	fra	30	til	90	minutter.	I	tillegg	har	noen	av	intervjuene	og	oppfølging	i	etterkant	

foregått	digitalt	eller	over	telefon.	Disse	har	vart	fra	30	til	60	minutter.	

	

1.3.3 Dokumentstudier	

Dokumentstudier	kan	gjøres	ved	å	undersøke	ulike	typer	kilder	ut	fra	informasjonen	vi	

ønsker8.	Dokumentene	jeg	har	undersøkt	er	i	hovedsak	dokumenter	som	er	offentlige	og	

ligger	tilgjengelig	på	nett.	Disse	omfatter	blant	annet	informative	artikler,	standarder	og	

veiledningsmateriell	på	Difi	sine	nettsider.	I	tillegg	til	Difi	sine	nettsider	har	jeg	også	

studert	konseptvalgutredning	for	deling	av	data	(KVU)	og	konseptutredning	for	

gjenbruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor	(UAK).	Jeg	har	

også	fått	tilgang	til	et	internt	dokument	fra	Skatteetaten,	som	er	deres	policy	for	deling	

av	opplysninger.		

	

Tildelingsbrevene	til	de	ulike	statlige	virksomhetene	har	også	vært	sentrale	

dokumenter,	samt	de	overordnede	føringene	gitt	i	Digitaliseringsrundskrivet,	Digital	

agenda	og	Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.		

	

Ved	dokumentstudier	er	det	viktig	å	være	kritisk	til	kildene	man	undersøker.	Til	min	

problemstilling	har	jeg	som	nevnt	valgt	å	i	stor	grad	bruke	offentlig	tilgjengelig	

																																																								
6	Jacobsen,	Hvordan	gjennomføre	undersøkelser?	s.	149	
7	Ibid,	s.	149	
8	Ibid,	s.194	
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informasjon.	Denne	informasjonen	har	i	mange	tilfeller	vært	fra	de	ulike	

forvaltningsorganenes	hjemmesider,	eller	rapporter	gjort	av	eller	i	samarbeid	med	

offentlig	forvaltning.	Jeg	vil	derfor	si	at	kildene	jeg	har	brukt	er	pålitelige,	og	egnet	til	å	

besvare	problemstillingene	mine9.	Både	det	interne	og	de	offentlig	tilgjengelige	

dokumentene	jeg	har	studert	er	i	hovedsak	institusjonelle,	som	betyr	at	det	er	en	

kollektiv	enhet	bak	kilden,	for	eksempel	en	organisasjon,	en	forening	eller	en	gruppe	

mennesker10.	Jeg	vurderer	også	kvaliteten	på	kildene	som	god,	siden	jeg	oppfatter	

virksomhetene	innen	offentlig	forvaltning	som	troverdige.	I	tillegg	har	informasjonen	jeg	

har	brukt	gjerne	gjenspeilet	seg	i	to	eller	flere	ulike	kilder11.	

	

Kombinasjonen	av	metodene	har	gjort	at	jeg	har	fått	en	god	oversikt	med	mulighet	til	å	

kunne	velge	hva	jeg	ønsket	å	fokusere	på	i	det	videre	arbeidet.	Informasjonen	jeg	har	

fått	gjennom	intervjuene	har	samsvart	godt	med	det	skriftlige	materialet	i	

dokumentstudiene.		

	

1.3.4 Oversikt	over	den	videre	fremstillingen	av	oppgaven		

Kapittel	2	går	ut	på	å	gi	leser	en	faglig	innsikt	over	området	jeg	har	valgt	å	undersøke.	

Den	faglige	innsikten	har	som	formål	å	forklare	sentrale	begreper	som	jeg	bruker	videre	

i	oppgaven.	Begreper	som	blir	forklart	i	den	faglige	innsikten	er	

informasjonsforvaltning,	“kun	én	gang”,	masterdata	og	offentlig	forvaltning.	I	tillegg	

forklarer	jeg	de	ulike	nivåene	av	interoperabilitet	som	er	juridisk,	semantisk,	

organisatorisk	og	teknisk.	Jeg	har	også	valgt	å	inkludere	vertikal-	og	horisontal	

interoperabilitet.			

	

Kapittel	3	presenterer	de	overordnede	føringene	jeg	har	valgt	å	ta	utgangspunkt	i	for	

oppgaven.	Jeg	har	valgt	Digitaliseringsrundskrivet,	Digital	agenda,	tildelingsbrevene	til	

Difi,	Skatteetaten	og	NAV	i	tillegg	til	Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.	De	

overordnede	føringene	er	på	hver	sin	måte	sentrale	i	arbeidet	med	“kun	én	gang”	i	

offentlig	forvaltning.	

	

																																																								
9	Jacobsen,	Hvordan	gjennomføre	undersøkelser?	s.	173	
10	Ibid,	s.	190	
11	Ibid,	s.	191	
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Kapittel	4	beskriver	de	ulike	aktørene	sine	tilnærminger	til	informasjonsforvaltning	og	

“kun	én	gang”.	Kapittelet	er	en	praktisk	gjennomgang	av	de	fire	delproblemstillingene.	

Her	undersøker	jeg	hvilke	drivere	som	motiverer	de	ulike	aktørene	til	å	arbeide	med	

informasjonsforvaltning	og	“kun	én	gang”.	I	tillegg	ser	jeg	på	hvilke	muliggjørere	som	

tilrettelegger	for	dette.	Jeg	har	også	utledet	noen	barrierer	som	står	i	veien	for	at	“kun	én	

gang”	kan	realiseres,	med	utgangspunkt	i	intervjuene	jeg	har	holdt	og	dokumentene	jeg	

har	studert.	Til	slutt	ser	jeg	også	på	hvilke	muligheter	som	finnes	for	realisering	av	“kun	

én	gang”	på	kort	og	lang	sikt.		

	

Kapittel	5	oppsummerer	funnene	jeg	har	gjort	gjennom	arbeidet,	og	hvilke	som	kan	sees	

på	som	viktige	drivere,	muliggjørere,	barrierer	og	muligheter	for	realisering	av	“kun	én	

gang”.	Jeg	kommer	også	med	noen	avsluttende	refleksjoner.	 	
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2 Faglig	innsikt	

2.1 Informasjonsforvaltning	

Difi	betegner	informasjonsforvaltning	som:		

”Eit	heilskapleg	syn	på	aktivitetar,	verktøy	og	andre	tiltak	for	å	sikre	best	mogleg	

kvalitet,	utnytting	og	sikring	av	informasjon	i	ei	verksemd.	Organiseringa	av	

informasjonen	skal	vere	systematisk	og	henge	saman	med	verksemda	sine	

arbeidsprosessar.12”	

	

Informasjon	er	en	av	de	viktigste	ressursene	offentlig	forvaltning	har,	og	det	er	viktig	at	

denne	informasjonen	forvaltes	på	en	god	måte.	Digitaliseringsministeren	har	uttalt	at		

”Data	er	gull.	Men	hvis	vi	bare	sitter	på	dem,	er	de	egentlig	ikke	mer	enn	gråstein.	Data	må	

deles,	foredles	og	gjenbrukes	for	å	ha	verdi.”13	De	store	forvaltningsorganene	som	

Skatteetaten	og	NAV	legger	ned	stor	innsats	i	å	forvalte	informasjon	på	en	god	måte.		

	

I	de	ulike	dokumentene	som	omhandler	informasjonsforvaltning	brukes	begrepene	

”opplysning”,	”data”	og	”informasjon”	om	hverandre.	Dette	gjør	jeg	også	i	det	videre.	

Data	er	betegnelsen	for	fysiske	representasjoner	av	opplysninger,	mens	informasjon	

betegner	meningsinnholdet	til	data14.	Opplysninger	kan	både	være	personopplysninger	

eller	opplysninger	av	en	annen	art.	Jeg	inkluderer	begge	disse	i	min	forståelse	av	

informasjon	og	data.	Informasjonsforvaltning	omfatter	både	åpne	og	lukkede	data.		

	

Modellen	i	Figur	1	beskriver	hva	informasjonsforvaltning	er	ved	at	en	del	av	de	sentrale	

begrepene	og	relasjonene	mellom	dem	vises.	Modellen	viser	også	hvilke	offentlige	

føringer	jeg	har	lagt	til	grunn	og	hvilke	virksomheter	jeg	har	valgt	å	fokusere	på	innen	

offentlig	forvaltning.	I	tillegg	viser	modellen	hvordan	gjenbruk	og	“kun	én	gang”	passer	

inn	i	dette	bildet.		

	

Offentlig	forvaltning	driver	informasjonsforvaltning	gjennom	tiltak,	aktiviteter	og	

verktøy	som	sikrer	kvalitet,	utnyttelse	og	sikring	av	informasjon.	Offentlig	forvaltning	

får	overordnede	føringer	som	de	må	innrette	seg	etter.		

																																																								
12	Difi,	”Informasjonsforvaltning	i	offentleg	sektor.”	s.	1	
13	Astrup,	”Data	er	gull.	Men	hvis	vi	bare	sitter	på	dem,	er	de	egentlig	ikke	mer	enn	gråstein.”	
14	Store	norske	leksikon,	”data.”	
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Figur	1	–	Oversikt	over	sentrale	begreper	i	informasjonsforvaltningen.	

	

	

Borgere	og	virksomheter	innrapporterer	opplysninger	i	form	av	åpne	og	lukkede	data.	

Åpne	data	handler	om	å	gi	næringsliv,	forskere	og	sivilsamfunn	tilgang	til	data	offentlig	

forvaltning	har	på	en	slik	måte	at	de	lett	kan	brukes	i	nye	sammenhenger	både	av	

mennesker	og	maskiner15.	Lukkede	data	er	for	eksempel	personopplysninger,	som	er	

enhver	opplysning	om	en	identifisert	eller	identifiserbar	fysisk	person	(«den	registrerte»);	

en	identifiserbar	fysisk	person	er	en	person	som	direkte	eller	indirekte	kan	identifiseres,	

særlig	ved	hjelp	av	en	identifikator,	f.eks.	et	navn,	et	identifikasjonsnummer,	

lokaliseringsopplysninger16	mv.		

	

God	informasjonsforvaltning	er	en	av	forutsetningene	for	at	“kun	én	gang”	kan	

realiseres.	Informasjonsforvaltning	dreier	seg	blant	annet	om	virksomhetenes	evne	til	å	ha	

oversikt	over	og	effektivt	kunne	nyttiggjøre	informasjon	som	er	tilgjengelig17.	Denne	

oversikten	kalles	gjerne	”orden	i	eget	hus”	og	er	et	av	temaene	som	Digital	agenda	tar	for	

																																																								
15	Difi,	”Åpne	data.”	
16	Personvernforordningen,	artikkel	4	(1)	
17	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digital	agenda	for	Norge.”	s.	44	
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seg.	Orden	i	eget	hus	forutsetter	at	hver	etat	og	virksomhet	”rydder	i	dataskuffene	sine”	

og	får	oversikt	over	hvilke	data	de	besitter.	For	å	få	denne	oversikten	er	virksomhetene	

nødt	til	å	kartlegge	hvilke	data	de	håndterer,	hva	dataene	betyr,	hvilke	begreper	som	er	

benyttet,	hva	de	kan	brukes	til,	hvilke	prosesser	de	inngår	i	og	hvem	som	kan	bruke	dem18.	

Som	et	ledd	i	å	ha	orden	i	eget	hus	kan	virksomhetene	dokumentere	begreper	og	deres	

definisjoner	i	en	intern	begrepskatalog.	At	en	virksomhet	har	orden	i	eget	hus,	fører	til	at	

de	vet	hvilken	informasjon	de	har	og	hvor	den	kan	finnes.	Hvis	virksomheter	selv	ikke	

innehar	ønsket	informasjon	kan	de	enten	gjenbruke	den	fra	andre	virksomheter	eller	i	

siste	instans	be	borgeren	om	å	innrapportere	dersom	opplysningene	ikke	finnes.		

	

At	virksomheter	skal	ha	en	slik	oversikt	er	ikke	noe	nytt,	og	følger	blant	annet	av	

personvernregelverket	og	arkivlova,	men	det	har	fått	større	oppmerksomhet	på	grunn	

av	økt	fokus	på	informasjonsforvaltning	og	deling	av	data.	Jeg	antar	også	at	den	nye	

personvernforordningen	har	vært	en	påminnelse	om	at	virksomhetene	skal	ha	oversikt,	

med	tanke	på	det	høye	nivået	for	bøter	ved	brudd.		

	

Som	illustrert	i	Figur	1,	skal	hver	virksomhet	i	offentlig	forvaltning	ha	

informasjonsforvaltning.	Dette	innebærer	aktiviteter,	verktøy	og	tiltak	som	skal	sikre	at	

informasjon	sikres,	utnyttes	og	at	den	har	kvalitet.	Sikkerhet	er	et	av	de	overordnede	IT-

arkitekturprinsippene	som	er	obligatorisk	for	statlige	virksomheter.	For	at	innbyggerne	

sin	tillit	til	forvaltningen	skal	opprettholdes,	er	det	viktig	at	hver	enkelt	virksomhet	

sikrer	at	sine	IT-løsninger	blir	etablert	og	driftet	på	en	sikkerhetsmessig	god	måte19.		

	

I	Digitaliseringsrundskrivet	er	det	et	krav	med	hjemmel	i	eForvaltningsforskriften	at	

forvaltningsorganer	skal	ha	en	internkontroll	(styring	og	kontroll)	på	

informasjonssikkerhetsområdet	som	baserer	seg	på	anerkjente	standarder	for	

styringssystem	for	informasjonssikkerhet20.	Informasjonssikkerhet	handler	om	å	sikre	

konfidensialitet,	integritet	og	tilgjengelighet	av	informasjon.	Den	behandlingsansvarlige	

og	databehandleren	skal	gjennomføre	egnede	teknisk	og	organisatoriske	tiltak	for	å	

oppnå	et	sikkerhetsnivå	som	er	velegnet	i	forhold	til	risikoen21.	Med	andre	ord	skal	den	

																																																								
18	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digital	agenda	for	Norge.”	s.	49	
19	Difi,	”Overordnede	IT-arkitekturprinsipper.”	
20	eForvaltningsforskriften,	§	15	(2)	
21	Personvernforordningen,	artikkel	32	(1)	
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behandlingsansvarlige	og	databehandleren	sikre	at	uvedkomne	ikke	får	tilgang	til	

informasjonen	(konfidensialitet),	at	informasjonen	ikke	blir	endret	utilsiktet	eller	av	

uvedkommende	(integritet)	og	at	informasjonen	skal	være	tilgjengelig	når	det	er	behov	

for	den	(tilgjengelighet).		

	

2.2 “Kun	én	gang”	

“Kun	én	gang”	er	både	en	politisk	målsetning	og	en	visjon	for	bedre	brukerrettede	

tjenester.	EUs	rammeverk	for	interoperabilitet	anbefaler	at	brukerne	kun	skal	oppgi	

opplysninger	én	gang	og	at	virksomheter	skal	samle	inn	og	dele	disse	opplysningene	seg	

i	mellom	under	forutsetningen	av	at	det	er	innenfor	lovens	rammer22.	I	

Digitaliseringsrundskrivet23	er	det	presisert	at	kun	én	gang-prinsippet	er	et	langsiktig	

mål	og	en	av	hovedprioriteringene	i	IKT-politikken.	Arbeidet	med	“kun	én	gang”	henger	

tett	sammen	med	god	informasjonsforvaltning	og	”orden	i	eget	hus”,	som	begge	er	

forutsetninger	for	at	“kun	én	gang”	kan	realiseres.		

	

“Kun	én	gang”-prinsippet	går	i	hovedsak	ut	på	at	brukerne	kun	skal	behøve	å	oppgi	

informasjon	til	forvaltningen	én	gang.	Det	betyr	at	selv	om	behandlingen	av	

opplysninger	i	utgangspunktet	var	tiltenkt	en	etat,	skal	det	være	mulig	for	andre	etater	å	

gjenbruke	disse	opplysningene	så	lenge	det	foreligger	behandlingsgrunnlag.	Med	

behandlingsgrunnlag	menes	rettslig	grunnlag	til	å	behandle	opplysningene.	

Hovedregelen	ved	gjenbruk	av	opplysninger	i	offentlig	forvaltning	er	lovhjemmel.			

	

Det	at	brukeren	slipper	å	registrere	den	samme	informasjonen	flere	ganger,	fører	til	at	

brukerens	møte	med	det	offentlige	blir	bedre.	For	at	brukeren	kun	skal	trenge	å	oppgi	

informasjon	én	gang,	er	det	offentlige	nødt	til	å	være	bevisst	på	at	de	skal	gjenbruke	der	

det	er	mulig.	Dette	kan	være	krevende	prosesser,	som	ofte	innebærer	kartlegging	og	

arbeid	med	de	ulike	nivåene	av	interoperabilitet	for	å	sikre	at	gjenbruk	er	lovlig,	at	

meningsinnholdet	er	entydig,	at	det	er	en	forståelse	for	hverandres	prosesser	og	at	det	

er	teknisk	mulig	å	samhandle.	Det	er	først	når	virksomheter	har	”orden	i	eget	hus”24	at	

det	vil	være	mulig	for	andre	virksomheter	å	kunne	be	om	og	nyttiggjøre	seg	av	

																																																								
22	European	Interoperability	Framework,	s.	16	
23	Regjeringen,	”Digitaliseringsrundskrivet,”	2018	
24	Som	nevnt	under	informasjonsforvaltning	i	kapittel	2.1.	
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informasjonen.	For	å	understøtte	prinsippet	om	“kun	én	gang”,	stilles	det	i	

Digitaliseringsrundskrivet	krav	til	at	virksomheter	som	etablerer	nye	eller	oppgraderer	

eksisterende	fagsystemer	eller	digitale	tjenester,	skal	legge	til	rette	for	at	maskinlesbare	

data	fra	disse	tjenestene	kan	deles	og	brukes	av	andre25.	

	

2.3 Interoperabilitet	

Interoperabilitet	er	et	prinsipp	som	skal	legge	til	rette	for	effektiv	informasjonsflyt	og	

sikre	at	den	samlede	IT-utviklingen	i	staten	støtter	godt	opp	under	arbeidsprosesser	og	

regelverk,	både	innen	den	enkelte	virksomhet	og	på	tvers	av	offentlige	virksomheter26.	Det	

skilles	mellom	ulike	nivåer	som	juridisk,	organisatorisk,	semantisk	og	teknisk	

interoperabilitet.	Videre	har	jeg		også	valgt	å	inkludere	vertikal	og	horisontal	

interoperabilitet.	Dette	er	vist	i	Figur	2.	

	
Figur	2	–	Interoperabilitetsnivåer.27	

	

Interoperabilitet	innad	i	en	virksomhet	representeres	ved	vertikal	interoperabilitet.	

Horisontal	interoperabilitet	kan	både	være	mellom	virksomheter	og	mellom	ulike	

fagsystemer	innad	i	en	virksomhet.	Schartum	og	Eide	snakker	om	horisontal-	og	vertikal	

interoperabilitet	i	lover28.	Jeg	har	valgt	å	bruke	det	samme	prinsippet,	men	i	en	videre	

forstand	når	jeg	ser	på	interoperabilitet	innad	i	og	mellom	virksomheter.		

																																																								
25	Regjeringen,	”Digitaliseringsrundskrivet,”	2018	
26	Difi,	”Overordnede	IT-arkitekturprinsipper.”	-	Min	oversettelse		
27	Videreføring	av	en	figur	jeg	lagde	i	FINF,	2017.	
28	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	offentlig	forvaltning,	s.	
92	
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Horisontal	interoperabilitet	betyr	at	det	skal	etableres	en	felles	forståelse	mellom	

nivåene	i	de	samhandlende	virksomhetene.	På	det	juridiske	nivået	avklares	det	rettslige	

grunnlaget	for	samhandlingen,	mens	det	på	det	organisatoriske	nivået	avklares	hvordan	

arbeidsprosessene	kan	samkjøres	mellom	virksomhetene.	Det	semantiske	nivået	

innebærer	felles	forståelse	av	begreper,	for	eksempel	gjennom	begrepslister	med	

definisjoner	og	informasjonsmodeller	som	viser	relasjonen	mellom	begrepene.	På	det	

tekniske	nivået	avklares	det	hvilke	standarder	og	protokoller	for	overføring	som	skal	

legges	til	grunn	for	de	tekniske	løsningene	som	skal	samhandle.		

	

Schartum	og	Eide	beskriver	vertikal	interoperabilitet	i	lovverk	som	at:	

Begreper	som	benyttes	i	en	lov,	må	typisk	benyttes	også	i	forskrifter,	rundskriv	og	

andre	forklaringer	av	lover	og	forskrifter,	informasjonsmateriale	beregnet	for	

publikum	i	tilknytning	til	selvbetjente	løsninger	mv29.		

	

Vertikal	interoperabilitet	innad	i	en	virksomhet	kan	bety	at	forståelsen	av	begreper	og	

regler	i	lovverket	også	må	brukes	i	beskrivelsen	av	virksomhetens	arbeidsprosesser	og	

helt	ned	på	kodenivå	til	den	utviklede	løsningen.	Da	oppnår	man	en	felles	forståelse	

internt	og	sporbarhet	fra	lov	til	kode.	Sporbarheten	er	viktig	for	å	kunne	etterprøve	om	

et	IKT-system	har	fattet	et	vedtak	på	riktig	grunnlag,	for	eksempel	når	enkeltvedtak	skal	

begrunnes30.	

	

De	ulike	typene	interoperabilitet	sikrer	samordning	på	både	teknisk,	juridisk,	semantisk	

og	organisatorisk	nivå.	For	å	oppnå	god	samhandling	er	det	viktig	å	jobbe	med	

interoperabilitet	på	alle	plan.	

	

V-formen	i	Figur	2	kan	gi	en	indikasjon	på	hvor	lang	tid	det	tar	å	jobbe	med	

interoperabilitet	på	de	ulike	nivåene.	Dersom	det	må	til	en	rettslig	endring	for	å	legge	til	

rette	for	samhandling,	er	dette	en	tidkrevende	prosess.	Da	skal	det	blant	annet	

utarbeides	forslag	til	lovendring	som	skal	gjennom	både	intern	og	ekstern	høring	før	

lovforslaget	til	slutt	kan	vedtas	i	Stortinget.		

	

																																																								
29	Schartum	og	Eide,	Om	forholdet	mellom	systemutvikling	og	regelverksutvikling	i	offentlig	forvaltning,	s.	92	
30	Forvaltningsloven,	§	24	(1),	1967	
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En	anbefaling	i	det	europeiske	rammeverket	for	interoperabilitet	(EIF)	er	å	se	på	data	

som	en	offentlig	ressurs	som	skal	genereres,	samles,	administreres,	deles,	sikres	og	

bevares	på	riktig	måte31.		

	

2.3.1 Juridisk	interoperabilitet	

Juridisk	interoperabilitet	handler	om	at	virksomheter	som	opererer	under	forskjellige	

regelverk	skal	kunne	samhandle.	Dette	innebærer	at	lovmessige	hindringer	må	utredes	

og	fjernes	for	at	samhandling	skal	være	mulig.	For	at	organisasjoner	på	tvers	i	

forvaltningen	kan	utvikle	og	bruke	like	tjenester	og	funksjonalitet	så	må	det	rettslige	

grunnlaget	for	samhandling	mellom	aktørene	være	på	plass32.	

	

En	anbefaling	fra	EUs	rammeverk	for	interoperabilitet	(EIF)	oversatt	av	Difi	er	at	det	bør	

gjennomføres	en	samhandlingssjekk	for	å	fremme	juridisk	samhandling.	En	

samhandlingssjekk	innebærer	en	gjennomgang	av	eksisterende	lovgivning	for	å	oppdage	

samhandlingshindre.	Deretter	settes	tiltak	i	gang	for	å	løse	utfordringene33.	

Samhandlingshindre	knyttet	til	“kun	én	gang”	kan	være	manglende	lovhjemler	for	å	dele	

eller	konsumere	data.	Det	er	viktig	å	være	klar	over	at	ikke	alle	hindringer	nødvendigvis	

skal	fjernes,	siden	det	kan	være	bevisste	hindringer	grunnet	personvernhensyn.	

	

2.3.2 Organisatorisk	interoperabilitet	

Organisatorisk	interoperabilitet	handler	i	hovedsak	om	at	virksomheter	skal	ha	en	

forståelse	for	hverandres	prosesser	når	de	skal	samhandle.	Det	innebærer	samordning	

av	arbeidsprosesser,	avtaleverk	og	endringer	av	organisatoriske	forhold	som	er	

nødvendige	for	samhandling34.	Når	virksomheter	skal	samhandle,	vil	virksomhetenes	

prosesser	gjerne	inngå	i	en	større	helhetlig	prosess	som	har	til	hensikt	å	løse	felles	

oppgaver.	

	

	

																																																								
31	European	Commission,	”New	European	Interoperability	Framework.”	s.	29	-	Min	oversettelse		
32	Difi,	”Samhandlingsområder.”	
33	Ibid.	
34	Difi,	”Overordnede	IT-arkitekturprinsipper.”		
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De	ulike	aktørene	i	offentlig	forvaltning	har	egne	prosesser	for	å	løse	sine	

samfunnsoppdrag	og	samtidig	yte	brukervennlige	tjenester	for	borgere	og	næringsliv.	

Hvis	en	tjeneste	som	skal	dekke	borgernes	behov	har	sitt	utspring	i	flere	etaters	

arbeidsprosesser,	vil	det	være	behov	for	å	se	disse	prosessene	i	en	større	sammenheng.	I	

en	slik	helhetlig	prosess	må	de	samarbeidende	aktørene	forstå	helheten	i	prosessen	og	

sin	egen	plass	og	rolle	i	denne.	Dette	innebærer	at	de	involverte	aktørene	blir	enige	om	

en	felles	måte	å	beskrive	prosessen	på,	det	vil	si	en	felles	prosessmodell.	I	

prosessmodellen	skal	det	fremkomme	hvordan	aktørene	samordner	sine	

forretningsprosesser,	hvilket	ansvar	hver	og	en	av	dem	har	i	prosessen,	og	hvilke	

forventninger	som	stilles	til	hver	av	dem	for	at	det	felles	målet	skal	oppnås35.	Dette	kan	

eksempelvis	være	hva	slags	informasjon	aktørene	skal	bidra	med	inn	i	prosessen,	og	

hvilke	tjenestenivåavtaler	som	skal	etableres	mellom	aktørene.		

	

2.3.3 Semantisk	interoperabilitet	

Semantisk	interoperabilitet	handler	om	at	aktører	som	skal	samhandle	har	en	felles	

forståelse	av	begrepenes	betydning.	Dette	innebærer	å	avklare	meningsinnholdet	for	

informasjonselementene	som	utveksles36.	På	denne	måten	kan	aktørene	med	større	

grad	av	sikkerhet	vite	at	meningsinnholdet	er	forstått.	Hjelpemidler	som	kan	brukes	for	

å	avklare	meningsinnholdet	er	begrepslister	med	tilhørende	definisjoner	sammen	med	

begrepsmodeller	som	viser	sammenhenger	mellom	begrepene.		

	

Semantisk	interoperabilitet	er	et	sentralt	prinsipp	når	det	gjelder	gjenbruk.	Dersom	

partene	har	en	forståelse	av	begrepenes	meningsinnhold,	vil	det	være	mulig	å	unngå	

gjenbruk	av	opplysninger	som	ikke	betyr	det	samme,	eller	at	man	bruker	noe	man	tror	

man	forstår.	Riktig	forståelse	av	begrepenes	meningsinnhold	sikrer	også	bedre	

datakvalitet	og	kvalitet	på	saksbehandlingen,	da	et	vedtak	ikke	baserer	seg	på	feil	

grunnlag.	EUs	rammeverk	for	interoperabilitet	eksemplifiserer	det	som	”what	is	sent	is	

what	is	understood”37,	som	er	helt	sentralt	når	maskiner	skal	snakke	sammen	uten	

menneskelig	involvering.	

	

																																																								
35	European	Commission,	”New	European	Interoperability	Framework.”	punkt	3.4	
36	Difi,	”Overordnede	IT-arkitekturprinsipper.”	-	Min	oversettelse	
37	European	Commission,	”New	European	Interoperability	Framework.”	s.	29	
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2.3.4 Teknisk	interoperabilitet	
Teknisk	interoperabilitet	handler	om	at	tekniske	løsninger	skal	kunne	samhandle	med	

hverandre	uten	menneskelig	involvering.	For	å	klare	dette	må	virksomheters	IKT-

system	utveksle	på	standardiserte	formater.	Eksempler	på	dette	kan	være	at	løsningene	

benytter	seg	av	REST-tjenester,	som	er	en	måte	å	utveksle	informasjon	på	mellom	

maskiner.	Bruk	av	REST	sikrer	løse	koblinger	mellom	systemer,	som	gjør	at	løsningene	

kan	kommunisere	med	hverandre	over	internett38	på	en	standardisert	måte.	Løse	

koblinger	gjør	at	systemene	er	fleksible	for	endring,	så	lenge	de	forholder	seg	til	den	

definerte	måten	å	kommunisere	på.	Difis	veileder	for	beskrivelser	av	datasett	anbefaler	

at	API	skal	brukes	dersom	deler	av	datasettet	lastes	ned	gjennom	et	

programmeringsgrensesnitt,	typisk	REST-API39.	

	

	
Figur	3	–	Skjermdump	fra	datakatalogen	med	eksempel	på	beskrivelse	av	grensesnitt	og	

overføringsprotokoll40.	

	

Standard	for	beskrivelse	av	datasett	og	datakataloger	(DCAT-AP-NO)	skal	sikre	at	

beskrivelser	av	offentlige	data	utføres	på	en	felles,	strukturert	måte	og	i	en	maskinlesbar	

form41.	Skjermdumpen	som	vist	i	Figur	3	viser	eksempel	på	datasettet	om	innrapportert	

inntekt	i	felles	datakatalog.	Datasett	som	publiseres	i	felles	datakatalog	beskrives	blant	

annet	med	datasettets	navn	og	eier,	og	om	datasettet	er	åpent	for	alle	eller	har	begrenset	

tilgang.	Hvis	man	klikker	på	”mer	info	om	datasettet”	kan	man	se	en	beskrivelse	av	

protokoll	og	format.	Til	dette	datasettet	står	det	at	tjenestene	er	tilgjengelige	som	REST-

																																																								
38	Wikipedia,	”Representational	state	transfer.”	
39	Difi,	”Veileder	for	beskrivelse	av	datasett.”	s.	34	
40	https://fellesdatakatalog.brreg.no/	søkeord	”inntekt”	
41	Difi,	”Standard	for	beskrivelse	av	datasett	og	datakataloger	(DCAT-AP-NO).”	
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tjenester	over	HTTP,	med	data	på	formatene	JSON	(default)	og	XML42.	Konsumenter	som	

ønsker	å	gjenbruke	data	fra	dette	datasettet	vet	da	hvilke	standardiserte	protokoller	og	

formater	de	må	forholde	seg	til	for	å	oppnå	teknisk	interoperabilitet.		

	

2.4 Masterdata	

Masterdata	er	informasjon	som	er	kjernen	i	driften	av	en	virksomhet43.	Måten	en	

virksomhet	forvalter	disse	dataene	på	kalles	masterdataforvaltning44.	En	grunnleggende	

del	av	forvaltningen	er	å	sikre	kvaliteten	på	disse	dataene.	Masterdata	skal	være	en	

virksomhet	sin	”single	source	of	true”	og	virksomheten	er	til	enhver	tid	avhengig	av	at	

disse	dataene	er	korrekte	og	har	god	kvalitet.	Hovedregelen	ved	gjenbruk	av	

opplysninger	er	at	konsumenten	skal	hente	informasjon	fra	masterkilden,	som	er	en	

autoritativ	kilde	for	bestemte	typer	informasjon.	

	

Folkeregisteret	er	et	eksempel	på	en	masterkilde	som	er	helt	sentral	både	i	offentlig	og	

privat	sektor.	Dersom	en	virksomhet	skal	sende	ut	brev	til	en	gruppe	med	personer	er	

de	avhengige	av	å	kunne	gjøre	oppslag	mot	den	autoritative	kilden	for	adresser	knyttet	

til	enkeltpersoner	for	å	finne	frem	til	gjeldende	bostedsadresse.	Nøkkelen	til	å	gjøre	

oppslag	i	folkeregisteret	vil	da	være	enkeltpersonenes	fødselsnummer.	Hvis	adressene	i	

folkeregisteret	ikke	hadde	vært	oppdatert	ville	virksomheten	kunne	sendt	brevene	til	

feil	adresse.	Dette	kunne	både	ført	til	brudd	på	personvernet	i	tillegg	til	unødvendige	

kostnader	dersom	brevet	ikke	nådde	frem	til	riktig	person.		

	

Masterdata	brukes	også	gjerne	av	andre	virksomheter	ved	at	de	beriker	disse	

opplysningene	med	andre	opplysningstyper,	for	eksempel	at	banker	knytter	

kontoopplysninger	sammen	med	personopplysninger	fra	folkeregisteret.	Som	del	av	

masterdataforvaltning	gjennomføres	gjerne	datavask	for	å	sikre	kvaliteten	på	

masterdataene	ved	at	for	eksempel	duplikater	fjernes	og	konflikter	løses45.		

	

																																																								
42	Skatteetatens	API-referanse,	”Skatteetatens	datasamarbeid	–	APIer.”	
43	Jinesh	et	al.,	Process-Driven	Master	Data	Management	for	Dummies,	s.	3	-	min	oversettelse		
44	På	engelsk:	Master	Data	Management	(MDM)	
45	Jinesh	et	al.,	Process-Driven	Master	Data	Management	for	Dummies,	s.	11	–	min	oversettelse	
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Ved	gjenbruk	er	datakvalitet	helt	avgjørende.	Datakvalitet	handler	i	stor	grad	om	

dataenes	riktighet.	Riktighet	er	et	av	prinsippene	ved	behandling	av	

personopplysninger,	og	handler	om	at	personopplysningene	skal:	

være	korrekte	og	om	nødvendig	oppdaterte;	det	må	treffes	ethvert	rimelig	tiltak	for	å	

sikre	at	personopplysninger	som	er	uriktige	med	hensyn	til	formålene	de	behandles	

for,	uten	opphold	slettes	eller	korrigeres46.	

	

Datakvalitet	beskriver	i	hvilken	grad	et	sett	av	iboende	egenskaper	ved	data	som	

oppfyller	gitte	krav47.	Dette	kan	være	endringsdato,	oppdateringsfrekvens,	

gyldighetsperiode	mv.	Dette	vil	i	mange	tilfeller	heller	ikke	være	tilstrekkelig.	Selv	om	

data	i	et	register	er	av	god	kvalitet,	er	det	nødvendig	at	alle	informasjonstypene	som	skal	

være	i	registeret	faktisk	er	der.	Eksempel	på	dette	er	gjeldsregisteret	som	i	

utgangspunktet	skulle	inneholde	informasjon	om	alle	typer	gjeld.	Bare	uker	før	

lansering	av	registeret	viser	det	seg	at	registeret	kun	omfatter	informasjon	angående	

forbruksgjeld,	og	ikke	gjeld	knyttet	til	bolig,	bil	og	studier48.	Hvis	registeret	brukes	av	

noen	til	å	vurdere	en	kundes	gjeldssituasjon,	vil	ikke	registeret	gi	et	riktig	bilde,	selv	om	

dataene	som	finnes	i	registeret	i	seg	selv	har	god	kvalitet.	Dette	er	fordi	det	mangler	helt	

vesentlige	informasjonstyper.	En	masterkilde	bør	derfor	ha	både	god	registerkvalitet	i	

tillegg	til	datakvalitet.		

	

Dokumentasjon	av	hvilken	oppdateringsfrekvens	det	er	på	informasjonselementene	i	et	

register	er	også	avgjørende	for	om	datakvaliteten	er	god	nok	for	konsumenten.	Dersom	

en	konsument	har	behov	for	sanntidsdata	i	sin	løsning,	er	ikke	opplysninger	som	

oppdateres	månedlig	tilstrekkelig.	Dette	er	noe	som	kan	fremgå	av	samhandlende	

virksomheter	sine	tjenestenivåavtaler	eller	bruksvilkår	knyttet	til	den	aktuelle	

tjenesten.	

	

	

																																																								
46	Personvernforordningen,	artikkel	5	(1)	d	
47	ISO	8000-2:2018	(en).	Data	quality	–	Part	2:	Vocabulary,	3.8.1	
48	Wig,	”Vedgår	«stor	mangel»	i	nytt	gjeldsregister	–	uker	før	innføringen”	
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2.5 Offentlig	forvaltning	

Offentlig	forvaltning	består	av	statsforvaltningen	og	kommunalforvaltningen.	I	denne	

oppgaven	har	jeg	gjort	et	utvalg	av	tre	statlige	og	en	kommunal	aktør.	Figur	4	viser	

hvilken	plass	de	ulike	forvaltningsorganene	jeg	har	valgt	å	fokusere	på	i	oppgaven	har	i	

den	offentlige	forvaltningen.	

	

	
Figur	4	–	Offentlig	forvaltning.	 	



	 21	

3 Overordnede	føringer	

3.1 Digital	agenda	for	Norge	

Digital	agenda	for	Norge	er	en	tilrådning	fra	Kommunal-	og	

moderniseringsdepartementet	til	Stortinget.	Stortingsmeldingen	ble	godkjent	i	statsråd	

den	15.	April	2016.	I	stortingsmeldingen	blir	det	presentert	regjeringens	overordnede	

politikk	for	hvordan	vi	i	Norge	kan	utnytte	IKT	til	samfunnets	beste49.		

Hovedprioriteringene	er	at:	

- Brukeren	skal	være	i	sentrum	

- IKT	er	en	vesentlig	innsatsfaktor	for	innovasjon	og	produktivitet	

- Styrket	digital	kompetanse	og	deltakelse	

- Effektiv	digitalisering	av	offentlig	sektor	

- Godt	personvern	og	god	informasjonssikkerhet50.	

	

Dokumentet	er	omfattende	men	gir	et	klart	bilde	av	hvordan	en	effektiv	digitalisering	av	

offentlig	sektor	kan	realiseres.	Stortingsmeldingen	gir	føringer	for	hvordan	offentlige	

virksomheter	kan	forenkle,	fornye	og	forbedre	sine	tjenester	slik	at	både	innbyggere	og	

næringsliv	får	en	enklere	hverdag51.		

	

De	hovedprioriteringene	jeg	ser	som	mest	relevante	for	denne	oppgaven	er	at	brukeren	

skal	være	i	sentrum	og	at	det	skal	være	en	effektiv	digitalisering	av	offentlig	sektor.	

Brukeren	i	sentrum	innebærer	at	offentlige	tjenester	skal	oppleves	sammenhengende	og	

helhetlige	for	brukerne,	uavhengig	av	hvilke	offentlige	virksomheter	som	tilbyr	dem52.	

Hovedprioriteringen	om	effektiv	digitalisering	av	offentlig	sektor	innebærer	blant	annet	

at	det	skal	benyttes	fellesløsninger	til	å	lage	effektive	og	brukervennlige	digitale	tjenester	

for	hele	offentlig	sektor53.	I	tillegg	til	dette	skal	det	legges	til	rette	for	at	fellesløsningene	

kan	samvirke	med	europeiske	løsninger54.		

	

																																																								
49	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digital	agenda	for	Norge.”	s.	12	
50	Ibid,	s.	12	
51	Ibid,	s.	29	
52	Ibid,	s.	12	
53	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digital	agenda	for	Norge.”	s.	12	
54	Ibid,	s.	12	
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3.2 Digitaliseringsrundskrivet	

Digitaliseringsrundskrivet	er	et	rundskriv	som	Kommunal-	og	

moderniseringsdepartementet	utgir	årlig.		

Digitaliseringsrundskrivet	er	en	sammenstilling	av	pålegg	og	anbefalinger	om	

digitalisering	i	offentlig	sektor.	Rundskrivet	gjelder	for	departementene,	statens	

ordinære	forvaltningsorganer55	mv.		

Dette	betyr	med	andre	ord	at	kravene	i	Digitaliseringsrundskrivet	ikke	gjelder	for	

kommuner,	jf.	Figur	4	om	offentlig	forvaltning.	

	

Digitaliseringsrundskrivet	er	en	sentral	offentlig	føring	når	det	gjelder	

informasjonsforvaltning	og	“kun	én	gang”	fordi	rundskrivet	fremlegger	både	krav,	

anbefalinger	og	veiledning	som	støtter	opp	under	digitalisering	i	offentlig	sektor.		

	

Den	mest	relevante	delen	av	rundskrivet	for	oppgaven	er	punkt	1.3	om	tilrettelegging	

for	gjenbruk	og	viderebruk	av	informasjon.	Rundskrivet	stiller	blant	annet	krav	om	at:	

- Hver	enkelt	virksomhet	skal	ha	tilstrekkelig	oversikt	over	hvilke	data	den	håndterer.		

- Offentlige	virksomheter	ikke	skal	spørre	brukerne	på	nytt	om	forhold	de	allerede	har	

opplyst	om.	(..)	Finnes	data	hos	en	annen	virksomhet,	skal	data	hentes	derfra,	forutsatt	

at	det	foreligger	rettslig	grunnlag56.		

- Virksomheter	som	etablerer	nye	eller	oppgraderer	eksisterende	fagsystemer	eller	

digitale	tjenester,	skal	legge	til	rette	for	at	maskinlesbare	data	fra	disse	tjenestene	kan	

deles	og	brukes	av	andre57.		

Det	er	også	en	anbefaling	at	den	enkelte	virksomhet	bør	synliggjøre	data	som	de	er	i	

stand	til	å	dele	med	andre	i	felles	datakatalog58	og	på	data.norge.no59.	

	

	

	

	

																																																								
55	Regjeringen,	”Digitaliseringsrundskrivet”,	2018	
56	Regjeringen,	”Digitaliseringsrundskrivet”,	2018	kapittel	1.3	
57	Ibid,	kapittel	1.3	
58	https://fellesdatakatalog.brreg.no	
59	http://www.data.norge.no.	
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For	hvert	digitaliseringsrundskriv	som	kommer,	utarbeides	det	et	brev	til	kommunene,	

fylkeskommunene	og	KS.	I	brevet	gir	kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	en	

kort	presentasjon	av	de	viktigste	tiltakene	i	den	statlige	digitaliseringspolitikken	med	

relevans	for	kommunal	sektor60.		

	

I	brevet	presiseres	det	at	deler	av	digitaliseringsrundskrivet	også	kan	være	relevant	for	

kommuner	og	fylkeskommuner,	siden	rundskrivet	viser	til	krav	som	er	hjemlet	i	lover	

som	også	gjelder	for	kommunal	sektor61.	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	

oppfordrer	i	brevet	at:	

kommuner	og	fylkeskommuner	til	å	gjøre	seg	kjent	med	kravene	som	stilles	til	

statlige	virksomheter	på	digitaliseringsområdet,	og	vurdere	om	noen	av	

anbefalingene	kan	være	relevante	for	digitaliseringsarbeidet	i	kommunal	sektor62.	

	

3.3 Tildelingsbrevene	

En	annen	overordnet	føring	jeg	har	valgt	å	fokusere	på	er	de	ulike	virksomhetenes	

tildelingsbrev.	Kort	fortalt	gir	departementene	årlig	sine	politiske	føringer	og	

økonomiske	rammer	gjennom	tildelingsbrev	til	sine	underliggende	etater.	I	

tildelingsbrevet	fremkommer	også	departementets	prioriteringer	for	virksomhetene63.	

Jeg	kommer	videre	inn	på	de	enkelte	virksomhetenes	tildelingsbrev	i	kapittel	4.2	om	

drivere.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
60	Regjeringen,	”Digitalisering	i	kommunal	sektor,”	2018	
61	Ibid.	
62	Ibid.	
63	Regjeringen,	”Tildelingsbrev,	instruksar	og	årsrapportar.”	
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3.4 Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi	

Difi	har	i	samarbeid	med	SKATE64	utarbeidet	en	tverrgående	digitaliseringsstrategi	som	

har	fokus	på	å	støtte	offentlig	sektor	knyttet	til	tverrgående	utfordringer	og	muligheter65.	

Strategien	presenterer	et	målbilde	utledet	fra	Digital	agenda,	strategiske	

satsingsområder	for	å	nå	målbildet	og	en	handlingsplan	med	ulike	tiltak66.	Strategien	

peker	ut	retning	i	digitaliseringsarbeidet	for	offentlig	forvaltning	i	både	statlige-	og	

kommunale	virksomheter.			

	

Difis	digitaliseringsstrategi	har	identifisert	fire	hovedutfordringer	med	tilhørende	tiltak.	

Jeg	ser	to	av	hovedutfordringene	som	spesielt	relevante	for	denne	oppgaven.		

1. Det	er	behov	for	sterkere	styring,	samordning	og	finansiering	av	tverrgående	

digitaliseringstiltak.	

2. Det	må	utvikles	et	felles	fundament	som	gjør	det	enklere	å	dele	data	og	

fellesløsninger67.	

	

Styring,	samordning	og	finansiering	er	relevant	siden	tiltakene	for	satsingsområdet	

innebærer	en	sterkere	nasjonal	prioritering	og	finansiering	av	tverrgående	

digitaliseringstiltak,	og	fremtidens	digitale	kommune68.	

	

Felles	fundament	er	spesielt	relevant	fordi	tiltakene	blant	annet	innebærer:	

- Deling	av	data	

- Samhandlingsarkitektur	for	offentlig	sektor	

- Regelverk	for	en	datadrevet	forvaltning	

- Felles	rammeverk	for	informasjonsforvaltning	

- Felles	API-oversikt69.		

	

	

																																																								
64	Styring	og	Koordinering	Av	Tjenester	i	E-forvaltning)	er	et	samarbeidsråd	med	11	medlemmer	fra	ulike	
forvaltningsorganer	som	Difi,	Nav,	Skattedirektoratet	og	kommunesektoren	mv.	
65	Difi,	”Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.”	s.	2	
66	Ibid,	s.	9	
67	Difi,	”Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.”	
68	Difi,	”Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.”	s.	10	
69	Ibid,	s.	10	
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Regjeringen	arbeider	også	med	en	digitaliseringsstrategi	som	var	planlagt	ferdigstilt	i	

April	2019.	Målet	med	Regjeringens	digitaliseringsstrategi	er	å	operasjonalisere	

prinsippene	fra	Digital	agenda70.	Det	vil	si	at	strategien	viser	hvordan	ambisjonene	i	

Digital	agenda	kan	realiseres.	Når	denne	digitaliseringsstrategien	blir	ferdigstilt,	vil	

sammenhengen	mellom	de	tre	strategiene	bli	som	i	Figur	5.	Det	vil	si	at	Digital	agenda	

som	er	regjeringens	overordnede	politikk	på	digitaliseringsområdet	er	øverst.	Under	

kommer	Regjeringens	digitaliseringsstrategi	for	offentlig	sektor,	og	Difi	sin	tverrgående	

digitaliseringsstrategi	kommer	nedenfor.			

	

	

	
Figur	5	-	Sammenhengen	mellom	Digital	agenda	og	digitaliseringsstrategiene71.	

	

																																																								
70	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digitaliseringsstrategi	for	offentlig	sektor.”	
71	Ibid,	s.	4	
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4 Aktørenes	tilnærming	til	informasjonsforvaltning	og	“kun	én	gang”	

4.1 Bakgrunn	

Det	er	en	stor	forventning	både	fra	politisk	hold,	innbyggere	og	næringsliv	at	offentlig	

forvaltning	skal	forenkle,	fornye	og	forbedre	sine	tjenester.	Offentlig	forvaltning	

organiserer	gjerne	forbedringsarbeidet	i	ulike	prosjekter.	Noen	av	prosjektene	er	

etatsinterne	mens	andre	er	tverretatlige.	Forventningene	fra	samfunnet	danner	

grunnlag	for	idéer	til	prosjekter	som	offentlig	forvaltning	kan	gjennomføre	for	å	bli	

bedre	på	digitaliseringsområdet.	Prosjekter	gjennomløper	ulike	faser72	fra	idé	helt	frem	

til	realisering	av	gevinstene.	For	å	oppnå	en	effektiv	digitalisering	av	offentlig	sektor	er	

gjenbruk	av	informasjon	nødvendig,	og	det	forutsetter	at	virksomhetene	har	orden	i	eget	

hus	med	oversikt	over	hvilken	informasjon	de	selv	besitter,	og	hvilken	informasjon	de	

eventuelt	bør	gjenbruke	fra	andre.		

	

Gjenbruk	er	viktig	både	innad	i	en	virksomhet	og	mellom	virksomheter.	Ved	gjenbruk	

fra	andre	virksomheter	er	det	nødvendig	med	klare	ansvarsforhold	mellom	tilbyder	og	

konsument.	Det	må	være	klart	hvem	av	aktørene	som	er	behandlingsansvarlig	når	

informasjon	skal	deles	og	gjenbrukes.	Den	behandlingsansvarlige	er	en	fysisk	eller	

juridisk	person	som	bestemmer	formålet	med	behandlingen	av	personopplysninger	og	

hvilke	midler	som	skal	benyttes73.		

	

Behandlingsansvarlig	er	den	som	i	hovedsak	har	plikter	og	krav	som	følger	av	

personvernforordningen.	Den	behandlingsansvarlige	skal	gjennomføre	egnede	tekniske	

og	organisatoriske	tiltak	for	å	sikre	og	påvise	at	behandlingen	utføres	i	samsvar	med	

forordningens	bestemmelser74.	Den	behandlingsansvarlige	er	også	ansvarlig	for	at	

personopplysninger	behandles	i	henhold	til	prinsippene	for	behandling	av	

personopplysninger75	som	er:	

- Lovlighet,	rettferdighet	og	gjennomsiktighet	

- Formålsbegrensning	

- Dataminimering	
																																																								
72	I	henhold	til	Difis	prosjektveiviser	for	digitalisering	i	offentlig	sektor,	se	
https://www.prosjektveiviseren.no	
73	Personvernforordningen,	artikkel	4	(7)	
74	Ibid,	artikkel	24	(1)	
75	Ibid,	artikkel	5	(2)		
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- Riktighet	

- Lagringsbegrensning	

- Integritet	og	fortrolighet76.		

	

Jeg	har	valgt	å	undersøke	hvordan	virksomhetene	forholder	seg	til	formålsbegrensning	

og	dataminimering	ved	deling	av	opplysninger.	Formålsbegrensning	innebærer	at	

personopplysninger	skal	samles	inn	for	spesifikke,	uttrykkelig	angitte	og	berettigede	

formål	og	ikke	viderebehandles	på	en	måte	som	er	uforenlig	med	disse	formålene77.	

Dataminimering	innebærer	at	personopplysningene	skal	være	adekvate,	relevante	og	

begrenset	til	det	som	er	nødvendig	for	formålene	de	behandles	for78.		

	

For	å	se	på	hvordan	de	ulike	virksomhetene	jobber	med	informasjonsforvaltning	og	

“kun	én	gang”-prinsippet	i	dag	har	jeg	valgt	en	tilnærming	som	ser	på	drivere,	

muliggjørere,	barrierer	og	muligheter	for	de	valgte	aktørene.		

	

4.2 Drivere	for	arbeid	med	informasjonsforvaltning	og	“kun	én	gang”	

4.2.1 Generelt	om	drivere	

Med	drivere	mener	jeg	noe	som	skaper	behov	for	endringer	av	hvordan	virksomheter	

utfører	sine	oppgaver	i	dag.	Noen	drivere	er	obligatoriske	mens	andre	er	veiledende.	

Eksempler	på	obligatoriske	drivere	er	lovendringer	og	overordnede	føringer	i	form	av	

krav	til	offentlig	forvaltning.		

	

I	Digitaliseringsrundskrivet	er	det	et	krav	at:	

Utveksling	av	data	som	andre	offentlige	virksomheter	har	krav	på̊,	skal	prioriteres.	

Gjenbruk	av	informasjon	bidrar	til	raskere	og	enklere	saksgang	både	for	brukerne	

og	for	de	offentlige	virksomhetene79.	

	

Forventninger	til	enklere	og	bedre	tjenester	for	brukerne	kan	være	drivere	som	

virksomhetene	kan	velge	om	de	vil	ta	hensyn	til.	Det	betyr	at	driverne	representerer	en	

																																																								
76	Personvernforordningen,	artikkel	5	(1)	a-f	
77	Ibid,	artikkel	5	(1)	b	
78	Ibid,	artikkel	5	(1)	c	
79	Regjeringen,	”Digitaliseringsrundskrivet,”	2018	kapittel	1.3		
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motivasjon	for	virksomheten	til	å	gjennomføre	endringer.	Drivere	er	viktige	for	at	en	

endring	skal	skje.	Selv	om	hindringer80	er	fjernet,	og	alt	skulle	ligge	til	rette	for	å	gjøre	en	

endring,	skjer	det	sjelden	en	endring	med	mindre	det	foreligger	en	driver.		

	

De	overordnede	politiske	føringene	er	felles	drivere	for	de	statlige	aktørene	jeg	har	

valgt.	For	kommunalforvaltningen	er	de	overordnede	føringene	(med	unntak	av	

tildelingsbrevene)	også	aktuelle,	men	heller	i	form	av	anbefalinger	og	retningslinjer	i	

stedet	for	krav.	Et	felles	ønske	i	offentlig	forvaltning	er	å	øke	graden	av	selvbetjening,	

slik	at	innbyggerne	i	større	grad	blir	uavhengige	av	saksbehandlere,	behandlingstid,	

åpningstider	mv.	Selvbetjening	vil	føre	til	at	like	saker	blir	behandlet	likt	siden	det	ikke	

er	mulighetsrom	for	bruk	av	skjønn	ved	manuell	saksbehandling.	I	tillegg	vil	det	bli	en	

innsparing	for	forvaltningen	ved	at	det	er	et	mindre	behov	for	saksbehandlere,	som	

fører	til	at	midler	heller	kan	benyttes	til	å	utvikle	gode	digitale	løsninger.	Økt	grad	av	

selvbetjening	gagner	derfor	både	innbyggere	og	forvaltningen.		

	

4.2.2 Drivere	for	Difi	som	premissgiver	

Difi	har	en	stor	rolle	som	premissgiver	og	pådriver	for	en	tverrgående,	samordnet	og	

effektiv	digitalisering	av	offentlig	sektor81.	Difi	skal	være	den	sentrale	kilden	til	kunnskap	

om	tilstand,	utvikling	og	endringsbehov	i	forvaltningen	på	sine	virkeområder82.	Som	en	del	

av	denne	rollen	publiserer	Difi	en	rekke	anbefalinger	og	veiledninger	som	blant	annet	

gir	kunnskap	om	samordning	i	offentlig	forvaltning	og	oversettelser	av	internasjonale	

rammeverk	(EIF)	mv.		

	

Tildelingsbrevet	til	Difi	for	2019	sier	at	Difi	er	det	sentrale	fagorganet	for	modernisering	

og	omstilling	av	offentlig	sektor83.	To	av	fagområdene	Difi	er	ansvarlig	for	er	organisering	

og	digitalisering	i	offentlig	sektor.	De	som	i	hovedsak	er	målgruppen	til	Difi	sine	

fagområder	er	statsforvaltningen,	men	kommunene	er	også	målgruppe	for	blant	annet	

offentlige	innkjøp,	innovasjon	og	digitalisering84.		

	
																																																								
80	Se	kapittel	4.4	
81	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Tildelingsbrev	2019	–	Direktoratet	for	forvaltning	og	
IKT.”	s.	2	
82	Ibid,	s.	1	
83	Ibid,	s.	1	
84	Ibid,	s.	2	
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Difi	har	i	2019	som	oppgave	å	bidra	aktivt	til	realisering	av	digitaliseringsstrategien	som	

regjeringen	utvikler	for	offentlig	sektor.	Dette	innebærer	fokus	på̊	forsvarlig	

informasjonsforvaltning	i	stat	og	kommune,	gjenbruk	og	viderebruk	av	data85.	

	

Et	av	hovedmålene	for	2019	er	at	forvaltningen	i	Norge	skal	være	effektiv,	åpen,	

samordnet	og	har	høy	tillit	i	befolkningen.	For	å	nå	disse	målene	skal	offentlig	sektor	

være	bærekraftig,	effektiv	og	sette	brukeren	i	sentrum86.	Difi	skal	både	være	en	faglig	

premissgiver	og	en	pådriver	for	dette	arbeidet.	Difi	skal	også	være	en	støttespiller	for	den	

nødvendige	omstillingen	og	innovasjonen	i	offentlig	sektor	gjennom	å	bruke	ulike	

virkemidler,	blant	annet	finansieringsordninger,	digitalisering,	ledelses-	og	

kompetanseutviklingstiltak,	anskaffelser	og	rådgivning	på	alle	Difis	fagområder87.		

	

Måloppnåelsen	måles	ut	i	fra	om:	

1. Kunnskap	produsert/innhentet	av	Difi	har	høy	faglig	kvalitet,	er	tilgjengelig,	kjent	

og	blir	benyttet	

2. Difis	kompetansetilbud	er	relevant	og	blir	benyttet88.	

	

Difi	bevilges	midler	gjennom	statsbudsjettet	til	medfinansieringsordningen,	som	er	en	

støtteordning	for	digitaliseringsprosjekter	i	staten.	I	tildelingsbrevet	står	det	at	Difi	har	

en	tilsagnsramme	for	ordningen	på	127,2	millioner	kroner	for	201989.		

	

4.2.3 Drivere	for	Skatteetaten	som	tilbyder	
En	av	driverne	som	har	ført	til	at	Skatteetaten	jobber	godt	med	informasjonsforvaltning	

og	deling	av	opplysninger	er	føringer	i	tildelingsbrevet	fra	Finansdepartementet.	En	av	

hovedprioriteringene	i	tildelingsbrevet	for	2019	er	at	Skatteetaten	skal	sikre	brukerne	

tilgang	til	registerdata	og	informasjon	av	god	kvalitet90.	Indikatorer	som	skal	vise	grad	av	

																																																								
85	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Tildelingsbrev	2019	–	Direktoratet	for	forvaltning	og	
IKT.”	s.	2	
86	Ibid,	s.	3	
87	Ibid,	s.	3	
88	Ibid,	s.	3	
89	Ibid,	s.	13	
90	Finansdepartementet,	”Statsbudsjettet	2019	–	Skatteetaten	–	tildelingsbrev.”	s.	7	
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måloppnåelse	er	brukernes	tilgang	på	formålstjenlig	informasjon	og	at	registerdata	og	

informasjon	fra	Skatteetaten	av	god	kvalitet91.	

	

Et	annet	av	hovedmålene	er	at	samfunnet	skal	ha	tillit	til	Skatteetaten.	Befolkningens	

tillit	er	viktig	for	at	Skatteetaten	kan	gjennomføre	samfunnsoppdraget	sitt,	som	er	å	

sikre	et	finansielt	hovedgrunnlag	for	offentlig	virksomhet92.	Gjennom	å	ha	tillit	i	

samfunnet	er	visjonen	at	alle	skatte-	og	opplysningspliktige	skal	etterleve	skatte-	og	

avgiftsreglene93,	gjennom	tilrettelegging	for	at	alle	kan	gjøre	dette	på	en	enkel	måte.	

Indikatorene	som	skal	vise	grad	av	måloppnåelse	på	dette	hovedmålet	er	blant	annet	at:	

- Skatte-	og	opplysningspliktige	opplever	at	informasjon	forvaltes	på̊	en	trygg	måte,	og	

at		

- Skatte-	og	opplysningspliktige	opplever	profesjonell	og	effektiv	saksbehandling,	og	at	

de	får	god	informasjon94.	

	

Under	kapitlet	IKT-utvikling	og	forvaltning	i	tildelingsbrevet	står	det	at:	

Departementet	forventer	at	etaten	arbeider	kontinuerlig	med	en	samordnet	

utvikling	av	regelverk,	prosesser,	kompetanse,	organisasjon	og	teknologi.	

Skatteetaten	skal	i	tjenesteutviklingen	legge	vekt	på̊	hvordan	IKT	kan	styrke	

etterlevelsen,	frigjøre	ressurser	for	både	brukerne	og	Skatteetaten	og	bidra	til	at	

brukernes	møte	med	det	offentlige	blir	enklere95.	

	

Det	er	tydelig	at	Skatteetatens	tildelingsbrev	gjenspeiler	kravene	og	føringene	som	blir	

gitt	i	Digitaliseringsrundskrivet	og	Digital	agenda	når	det	gjelder	at	brukerens	møte	med	

det	offentlige	skal	bli	enklere.	Det	at	etaten	skal	jobbe	med	regelverk,	prosesser,	

kompetanse,	organisasjon	og	teknologi	handler	om	arbeid	med	de	ulike	typene	

interoperabilitet,	som	igjen	gjør	det	lettere	å	dele	opplysninger.		

	

Skatteetaten	innhenter	store	mengder	personopplysninger	som	kan	være	verdifulle	for	

andre96.	Det	at	Skatteetaten	sitter	på	verdifull	informasjon	gjør	også	at	andre	etater	har	

																																																								
91	Finansdepartementet,	”Statsbudsjettet	2019	–	Skatteetaten	–	tildelingsbrev.”	s.	7	
92	Ibid,	s.	3	
93	Finansdepartementet,	”Statsbudsjettet	2019	–	Skatteetaten	–	tildelingsbrev.”	s.	4	
94	Ibid,	s.	8	
95	Ibid,	s.	10	
96	Difi,	”Roller	og	ansvar	ved	deling	av	personopplysninger.”	s.	2	
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forventninger	om	at	Skatteetaten	skal	dele	denne	informasjonen97.	

Digitaliseringsministeren	underbygger	dette	i	en	artikkel	i	Aftenposten	gjennom	

uttalelsen	at	”det	er	et	stort	potensial	når	det	gjelder	deling	av	data	på	tvers	i	offentlig	

sektor”98.	Det	er	derfor	ingen	tvil	om	at	samfunnet	får	gevinster	av	å	kunne	gjenbruke	

informasjon	som	Skatteetaten	forvalter.	Eksempler	på	dette	er	opplysninger	fra	

folkeregisteret	og	inntektsopplysninger	via	a-ordningen	som	er	en	samordnet	måte	for	

arbeidsgivere	å	rapportere	opplysninger	om	inntekt	og	ansatte	til	NAV,	SSB	og	

Skatteetaten99.		

	

4.2.4 Drivere	for	NAV	som	tilbyder	
En	strategisk	retning	og	driver	for	NAV	er	at	Arbeids-	og	velferdsdirektoratet	

kontinuerlig	skal	utvikle	og	forbedre	sentrale	arbeidsprosesser	og	IKT-løsninger	med	

utgangspunkt	i	brukernes	behov	med	sikte	på	god	måloppnåelse	og	effektiv	ressursbruk100.	

I	tildelingsbrevet	presiseres	det	også	at	direktoratet	skal	legge	vekt	på	at	modernisering	

av	gamle	IKT-systemer,	økt	digitalisering	og	flere	selvbetjeningstjenester	skal	gi	bedre	

tjenester	til	brukerne,	hensiktsmessige	arbeidsprosesser	og	en	effektiv	forvaltning101.	Målet	

med	å	gjøre	dette	er	å	kunne	frigjøre	ressurser	som	etaten	kan	benytte	på	brukere	som	

har	behov	for	mer	omfattende	bistand102.		

	

Samarbeid	med	blant	annet	kommuner	og	andre	tjenesteytere	skal	bidra	til	et	helhetlig	

og	koordinert	tilbud	til	brukere	som	har	behov	for	flere	tjenester	samtidig103.		

	

Som	en	del	av	regelverksutvikling	for	videre	digitalisering	skal	direktoratet	i	dialog	med	

departementet	vurdere	behov	for	regelverksendringer	for	å	sikre	at	regelverket	

understøtter	digitalisering	og	ønsket	tjenesteutvikling104.	Dette	vil	være	med	på	å	legge	til	

rette	for	videre	digitalisering	som	gir	økt	automatisering,	gode	tjenester	til	brukerne	og	

gevinster	i	forvaltningen105.	

																																																								
97	Difi,	”Roller	og	ansvar	ved	deling	av	personopplysninger.”	s.	2	
98	Astrup,	”Data	er	gull.	Men	hvis	vi	bare	sitter	på	dem,	er	de	egentlig	ikke	mer	enn	gråstein.”	
99	Skatteetaten,	”Om	a-ordningen.”	
100	Arbeids-	og	sosialdepartementet,	”Tildelingsbrev	for	2019.”	s.	3	
101	Ibid,	s.	3	
102	Ibid,	s.	3	
103	Ibid,	s.	6	
104	Ibid,	s.	14	
105	Arbeids-	og	sosialdepartementet,	”Tildelingsbrev	for	2019.”	s.	14	
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Som	en	del	av	tildelingsbrevet	til	NAV	ligger	det	også	en	instruks	som	peker	på	relevante	

områder	som	gjelder	informasjonsforvaltning.	Direktoratet	skal	samarbeide	og	ha	god	

informasjonsutveksling	med	andre	virksomheter	når	det	er	nødvendig	og	hensiktsmessig	

for	å	tilrettelegge	og	utvikle	et	godt	og	effektivt	tjenestetilbud106.	Arbeids-	og	

velferdsdirektoratet	skal	sørge	for	at	Arbeids-	og	velferdsetaten	har	god	samhandling	om	

registerkvalitet	og	informasjonsflyt	med	Skatteetaten(..)107.	Arbeids-	og	

velferdsdirektoratet	skal	sørge	for	at	utvikling,	forvalting	og	drift	av	IKT-systemer	skjer	i	

henhold	til	lover,	regler	og	vedtatte	retningslinjer,	herunder	det	årlige	

digitaliseringsrundskrivet.	I	utviklingen	skal	vedtatte	arkitekturprinsipper	og	standarder	

for	god	praksis	til	planlegging,	gjennomføring	og	gevinstrealisering	legges	til	grunn108.		

	

Det	er	tydelig	at	også	NAV	sitt	tildelingsbrev	gjenspeiler	kravene	og	føringene	som	blir	

gitt	i	Digitaliseringsrundskrivet	og	Digital	agenda	når	det	gjelder	at	brukerens	møte	med	

det	offentlige	skal	bli	enklere	ved	at	IKT-løsninger	skal	være	utformet	med	brukerens	

behov	i	sentrum	i	tillegg	til	effektiv	bruk	av	ressurser	i	etaten.	NAV	er	på	samme	måte	

som	Skatteetaten	så	er	også	NAV	en	attraktiv	tilbyder	av	personopplysninger	siden	de	

samler	inn	store	mengder	personopplysninger	som	kan	være	verdifulle	for	andre109.	

Med	dette	er	også	forventningene	store	til	at	de	skal	dele	opplysninger110.		

	

4.2.5 Drivere	for	kommuner	som	konsumenter	
En	av	driverne	for	kommunen	er	ønsket	om	å	tilby	bedre	tjenester	til	innbyggerne.	Dette	

innebærer	blant	annet	at	innbyggerne	skal	oppleve	en	enklere	søknadsprosess	og	

raskere	saksbehandling111.	Dette	innebærer	gjenbruk	av	innrapporterte	data,	som	fører	

til	at	det	blir	enklere	søknadsprosesser	for	brukerne112.	Ved	gjenbruk	av	data	vil	også	

kommunene	oppnå	økt	grad	av	effektivitet	og	frigjort	tid,	som	gjør	at	de	kan	bruke	de	

																																																								
106	Arbeids-	og	sosialdepartementet,	”Tildelingsbrev	for	2019.”	s.	6	
107	Ibid,	s.	6	
108	Ibid,	s.	7	
109	Difi,	”Roller	og	ansvar	ved	deling	av	personopplysninger.”	s.	2	
110	Ibid,	s.	2	
111	KS,	”Konseptutredning	for	«Bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor»”.	s.	17	
112	Ibid,	s.	17	
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tilgjengelige	ressursene	til	viktige	oppgaver,	som	for	eksempel	oppfølging	av	brukere	for	

å	få	de	ut	i	arbeid113.		

	

I	UAK-rapporten114	nevnes	det	en	risiko	ut	fra	et	brukerperspektiv	at	innbyggere	med	

likeartede	behov	får	ulike	utbetalinger	på	grunn	av	ulike	vurderinger	hos	

saksbehandlere115.	En	driver	er	dermed	ønsket	om	likebehandling	av	like	tilfeller,	slik	at	

innbyggerne	opplever	at	lignende	saker	behandles	på	samme	måte.	Dette	vil	sikre	en	

forutsigbarhet,	i	tillegg	til	at	det	vil	oppleves	som	tillitsskapende	og	rettferdig.		

	

Kommunesammenslåingen	som	finner	sted	i	2020	er	også	en	driver	for	kommunene	til	å	

skape	effektive	fellesløsninger.	To	eller	flere	kommuner	som	skal	slå	seg	sammen	er	

nødt	til	å	se	på	hvordan	de	sammen	kan	skape	fellesløsninger	som	erstatter	

kommunenes	gamle	løsninger.	Sammenslåingen	gir	en	mulighet	for	kommunene	til	å	

gjennomgå	de	ulike	nivåene	av	interoperabilitet	og	sikre	at	det	blir	en	minst	mulig	

smertefri	overgang	til	en	større	kommune.			

	

4.3 Muliggjørere	for	realisering	av	“kun	én	gang”	

4.3.1 Generelt	om	muliggjørere	

Med	muliggjørere	mener	jeg	virkemidler	eller	lignende	som	gjør	det	mulig	å	dele	og	

gjenbruke	informasjon	slik	at	offentlig	forvaltning	kan	oppnå	målet	om	at	brukeren	kun	

skal	trenge	å	oppgi	informasjon	til	forvaltningen	én	gang.	Eksempler	på	muliggjørere	

kan	være	de	ulike	lagene	av	interoperabilitet	såfremt	det	ikke	foreligger	hindringer.	Med	

andre	ord	kan	muliggjørere	være	fravær	av	barrierer.	I	tillegg	anser	jeg	

finansieringsordninger	som	en	muliggjører,	siden	det	er	med	på	å	lette	kostnadene	for	

virksomheter	som	ønsker	å	komme	nærmere	målet	om	“kun	én	gang”.		

	

Brønnøysundregistrene	har	etablert	felles	datakatalog,	som	skal	skape	en	oversikt	over	

datasett	og	begreper	i	offentlig	forvaltning.	Digitaliseringsrundskrivet	anbefaler	at	

virksomheter	synliggjør	i	datakatalogen	hvilke	data	de	er	i	stand	til	å	dele	med	andre.	

																																																								
113	KS,	”Konseptutredning	for	«Bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor»”.	s.	17	
114	Konseptutredning	for	«Bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor».	
115	Ibid,	s.	15	



	 35	

Dersom	virksomheter	registrerer	sine	datasett	og	sine	begreper	i	datakatalogen,	vil	det	

etter	hvert	bli	en	god	oversikt	over	hvilke	data	som	finnes,	hvordan	dataene	skal	forstås,	

hvilken	virksomhet	som	har	det	overordnede	ansvaret	for	det	enkelte	databegrepet	og	

hvordan	dataene	er	gjort	tilgjengelig116.		

	

4.3.2 Muliggjørere	for	Difi	
Medfinansieringsordningen	er	en	økonomisk	støtteordning	for	små	og	mellomstore	

statlige	digitaliseringsprosjekter.	Statlige	virksomheter	kan	søke	

medfinansieringsordningen	om	støtte	til	opp	til	50%	av	prosjektkostnadene117.	Hvert	av	

prosjektene	har	mulighet	til	å	få	innvilget	opp	til	15	millioner	kroner	i	tilskudd118.	Jeg	

anser	medfinansieringsordningen	som	en	muliggjører	for	realisering	av	“kun	én	gang”,	

ved	at	statlige	virksomheter	kan	få	støtte	i	digitaliseringsarbeidet.		

	

Difi	har	etablert	fast	møteplass	for	de	som	arbeider	med	eller	er	interessert	i	

problemstillinger	knyttet	til	informasjonsforvaltningsarbeid	i	offentlig	sektor119.	Denne	

møteplassen	kalles	Faglig	arena	for	informasjonsforvaltning.	Dette	er	et	godt	initiativ	

hvor	deltakerne	har	mulighet	til	å	utveksle	ideer,	erfaringer,	frustrasjoner	og	

suksesshistorier120.	Møtene	holdes	seks	ganger	i	året	og	er	åpne	for	alle	som	ønsker	å	bli	

med.	Jeg	anser	dette	som	en	stor	muliggjører	for	å	heve	kompetansen	innen	

informasjonsforvaltningsområdet	og	“kun	én	gang”	i	offentlig	forvaltning.	I	tillegg	har	

Difi	etablert	et	rammeverk	for	informasjonsforvaltning	som	gir	en	oversikt	over	

veiledere,	modenhetsmodeller,	standarder,	spesifikasjoner,	referansemodeller	mv.	som	

er	knyttet	til	dette121.	Rammeverket	for	informasjonsforvaltning	skal	gi	føringer,	støtte	

og	verktøy	i	arbeidet	med	orden	i	eget	hus	og	etableringen	av	«kun	én	gang»	som	førende	

prinsipp122.		

	

																																																								
116	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Digital	agenda	for	Norge.”	s.	50	
117	Difi,	”Medfinansieringsordning	for	digitaliseringsprosjekt.”	
118	Ibid.	
119	Difi,	”Fagleg	arena	for	informasjonsforvaltning.”	
120	Ibid.	
121	Difi,	”Rammeverk	for	informasjonsforvaltning.”	
122	Ibid.	
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Som	nevnt	under	tildelingsbrevet	til	Difi	så	skal	Difi	være	den	sentrale	kilden	til	

kunnskap	om	tilstand,	utvikling	og	endringsbehov	i	forvaltningen	på	sine	virkeområder123.	

Dette	går	fram	av	Difi	sine	hjemmesider	og	i	Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.	

Arbeidet	Difi	gjør	internt	og	gjennom	sin	rolle	i		SKATE-samarbeidet	er	en	viktig	

muliggjører	som	setter	rammer	og	felles	kjøreregler	for	offentlig	forvaltning.		

	

Som	nevnt	i	Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi	er	det	et	tiltak	å	skape	felles	

samhandlingsarkitektur	for	offentlig	sektor.	Dette	innebærer	å	forplikte	offentlige	

virksomheter	til	å	dele	og	gjenbruke	data	og	informasjon124.	Som	en	del	av	dette	skal	også	

Difi	overføre	og	tilpasse	tilsvarende	kjøreregler	fra	europeiske	nivå125,	som	de	for	

eksempel	har	gjort	med	EUs	rammeverk	for	interoperabilitet.	Kunnskapen	Difi	deler	

rundt	informasjonsforvaltning	og	deling	av	data	er	en	muliggjører,	siden	andre	

virksomheter	i	offentlig	forvaltning	kan	ha	god	nytte	av	dette	i	digitaliseringsarbeidet.		

	

4.3.3 Muliggjørere	for	Skatteetaten	

Tildelingsbrevet	fra	Finansdepartementet	er	en	muliggjører	siden	Skatteetaten	får	sine	

prioriteringer	og	bevilges	midler	til	å	gjennomføre	prosjekter	som	blant	annet	legger	til	

rette	for	deling	av	informasjon.		

	

Måten	den	statlige	forvaltningen	er	organisert	på	med	departement	og	underliggende	

direktorater	og	etater	er	en	muliggjører.	I	tildelingsbrevet	står	det	blant	annet	at:	

En	annen	viktig	del	av	etatens	arbeid	med	effektivisering	er	å	gi	departementet	

faglige	innspill	til	tiltak	som	kan	gi	et	enklere	og	mer	effektivt	skatte-	og	

avgiftssystem	som	er	mindre	ressurskrevende	for	etaten	og	enklere	for	innbyggere	

og	næringsliv126.	

	

Departementet	ønsker	innspill	fra	Skatteetaten	til	forbedringer.	Dette	gjør	at	

Skatteetaten	har	en	mulighet	til	å	påvirke	prioriteringene	av	hva	som	er	viktig	for	å	nå	

målene.	Skatteetaten	har	ved	gjennomføring	av	store	endringsprosjekter	vist	at	de	

																																																								
123	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet,	”Tildelingsbrev	2019	–	Direktoratet	for	forvaltning	og	
IKT.”	s.	1	
124	Difi,	”Difis	tverrgående	digitaliseringsstrategi.”	s.	19	
125	Ibid,	s.	19	
126	Finansdepartementet,	”Statsbudsjettet	2019	–	Skatteetaten	–	tildelingsbrev.”	s.	2	
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behersker	å	levere	i	henhold	til	målsetningene.	De	har	gjennom	dette	bygget	opp	en	

sterk	prosjektkultur	med	en	solid	metodikk	og	kompetanse.	Skatteetaten	har	gjennom	

de	overordnede	føringene	og	tidligere	prosjekter	etablert	en	god	forståelse	for	hva	

virksomheter	og	borgerne	ønsker.	Et	godt	eksempel	på	realisering	av	“kun	én	gang”	i		

samarbeidsprosjekter	er	EDAG-prosjektet127	og	samtykkebasert128	lånesøknad.		

	

Finansminister	Siv	Jensen	nevnte	i	sin	tale	i	2014	at	Skatteetaten	er	en	viktig	bidragsyter	

når	det	gjelder	regjeringens	mål	om	forenkling	og	modernisering	av	offentlig	sektor.	

Hun	sier	at	etaten	er	en	pådriver	for	samarbeid	på	tvers	av	etats-	og	sektorgrenser	slik	

at	det	skapes	nye	tjenester	som	gir	forenkling	og	redusert	silotenkning,	ofte	ved	bruk	av	

ny	teknologi129.	Dette	understreker	at	Finansdepartementet,	med	bakgrunn	i	tidligere	

resultater,	har	stor	tillit	til	at	det	Skatteetaten	gjør	gir	gevinster.	Det	virker	også	som	

tilliten	ytterligere	har	blitt	styrket,	ved	at	stadig	flere	oppgaver	tilfaller	Skatteetaten.	Et	

eksempel	på	dette	er	da	Regjeringen	i	Sundvolden-erklæringen	lanserte	målsetninger	

om	en	mer	helhetlig	og	effektiv	skatte-	og	avgiftsforvaltning	gjennom	overføring	av	

oppgavene	fra	Toll-	og	avgiftsdirektoratet	til	Skattedirektoratet130.	Siv	Jensen	sier	også	

at	ansatte	i	Skatteetaten	har	et	høyt	kompetansenivå131.	Dette	ser	jeg	på	som	en	viktig	

muliggjører	for	å	kunne	legge	til	rette	for	deling	av	informasjon	som	støtter	opp	under	

prinsippet	om	“kun	én	gang”.	

	

Skatteetaten	legger	stor	vekt	på	god	informasjonsforvaltning	og	orden	i	eget	hus.	Dette	

kommer	tydelig	frem	ved	at	det	ble	etablert	en	egen	divisjon	for	informasjonsforvaltning	

under	omorganiseringen	av	Skatteetaten	i	januar	2019.	Det	at	Skatteetaten	har	orden	i	

eget	hus	er	en	muliggjører	for	deling	av	informasjon.	Som	nevnt	ovenfor,	er	orden	i	eget	

hus	og	god	informasjonsforvaltning	en	forutsetning	for	at	“kun	én	gang”	kan	realiseres.	

Jeg	oppfatter	at	Skatteetaten	har	god	orden	i	eget	hus	og	vet	hvilke	data	de	har,	hva	de	

kan	brukes	til,	hvem	de	kan	deles	med	mv.	Skatteetaten	har	forstått	hvilken	verdi	data	

har,	og	viktigheten	av	god	informasjonsforvaltning.		

	

																																																								
127	Felles	ordning	for	kommunikasjon	mellom	arbeidsgivere	og	offentlige	myndigheter	
128	Bankene	får	tilgang	til	inntektsopplysninger	fra	Skatteetaten	gjennom	en	samtykkeløsning	fra	Altinn	
129	Regjeringen,	”Skatteetatens	samfunnsoppdrag	–	nå	og	i	fremtiden.”	
130	Regjeringen,	”Overføring	av	oppgaver	fra	Toll-	og	avgiftsetaten	til	Skatteetaten	–	oppdragsbrev.”	
131	ibid.	
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I	Skatteetaten	sin	policy	for	deling	av	data	nevnes	”segmentansvarlig”	som	en	sentral	

rolle	ved	deling	av	opplysninger	fra	Skatteetaten.	En	segmentansvarlig	gjør	det	enklere	

og	mer	effektivt	for	Skatteetaten	å	dele	informasjon.	Ansvaret	til	en	segmentansvarlig	er	

å	ivareta	en	større	gruppe	konsumenter	med	sammenfallende	behov	for	tilgang	til	

Skatteetatens	opplysninger,	gjennom	de	samme	API-ene,	med	det	samme	

behandlingsgrunnlaget132.	Jeg	ser	på	den	segmentansvarlige	som	en	muliggjører,	siden	

det	administrative	arbeidet	blir	mindre	for	Skatteetaten	jo	færre	konsumenter	de	

trenger	å	forholde	seg	til.		

	

Gjennom	møtet	med	Skatteetaten	fikk	jeg	vite	at	utveksling	av	data	mellom	Skatteetaten	

og	konsumenter	i	hovedsak	reguleres	ved	hjelp	av	bruksvilkår.	For	at	en	konsument	skal	

kunne	gjenbruke	informasjon	fra	Skatteetaten	er	de	nødt	til	å	kunne	dokumentere	at	de	

har	behandlingsgrunnlag	til	å	motta	opplysningene,	formål	til	å	bruke	dem	og	at	de	

aksepterer	Skatteetatens	bruksvilkår.	Bruksvilkår	er	ikke	noe	tilbyder	og	konsument	har	

forhandlet	seg	frem	til,	men	krav	som	Skatteetaten	som	tilbyder	har	fastsatt.	

	

	

	
Figur	6	–	Ansvar	ved	utlevering	og	bruk	av	opplysninger133.	

	

	

																																																								
132	Skatteetaten,	”Policy	for	deling	av	data.”	s.	25	
133	Inspirert	av	Skatteetatens	policy	for	deling	av	data,	s.	13	og	24	
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Gjennom	anvendelse	av	bruksvilkår	er	det	lett	for	Skatteetaten	å	kunne	avslutte	

delingen	av	data	dersom	brudd	på	vilkårene	skulle	oppstå.	Dette	er	blant	annet	viktig	for	

opprettholdelsen	av	befolkningens	tillit	til	Skatteetaten.	Skatteetaten	har	som	tilbyder	

av	informasjon	ansvar	ved	tilgjengeliggjøring	og	utlevering	av	informasjon	til	

konsumenter.	Skatteetaten	skal	som	behandlingsansvarlig	sørge	for	at	kravene	til	

dataminimering	og	formålsbegrensning	ivaretas	ved	å	ikke	gi	tilgang	til	flere	

opplysninger	enn	det	som	samsvarer	med	konsument	sitt	behandlingsgrunnlag	og	

formål.	På	denne	måten	etterlever	Skatteetaten	bestemmelsene	i	

personvernforordningen	samtidig	som	innbyggerne	kan	være	sikre	på	at	informasjonen	

om	dem	ikke	blir	delt	med	uvedkomne.		

	

Figur	6	viser	at	tilbyder	er	behandlingsansvarlig	ved	utlevering	av	opplysninger	til	

konsument.	Etter	utlevering	har	skjedd	er	konsument	behandlingsansvarlig	for	bruk	av	

opplysningene	og	er	ansvarlig	for	å		sikre	at	opplysningene	de	har	mottatt	kun	skal	

brukes	til	angitt	formål.	I	tilfeller	hvor	en	konsument	har	flere	tjenester,	er	konsumenten	

ansvarlig	for	å	minimere	opplysningene	til	hver	enkelt	tjeneste134.	Figur	6	illustrerer	et	

tilfelle	der	konsument	mottar	opplysninger	fra	tilbyder	og	er	selv	ansvarlig	for	å	fordele	

informasjonen	internt	til	sine	ulike	tjenester.	Dette	innebærer	at	konsumenten	må	sørge	

for	at	opplysninger	benyttet	i	tjeneste	A	må	samsvare	med	formålet	i	tjeneste	A.	Selv	om	

virksomheten	har	tilgang	til	opplysninger,	så	skal	ikke	en	tjeneste	ha	tilgang	til	flere	

opplysninger	enn	formålet	dekker.	Det	er	et	stort	ansvar	å	gjenbruke	data,	og	det	er	

viktig	at	konsumentene	til	enhver	tid	er	klar	over	hvilke	data	de	har	lov	til	å	bruke	i	sine	

tjenester,	og	at	de	ikke	bruker	mer	enn	dette.	Feil	bruk	kan	som	nevnt	føre	til	at	

tilgangen	stenges.	

	

4.3.4 Muliggjørere	for	NAV	

NAV	har	et	stort	informasjonsforvaltningsmiljø	som	er	tungt	inne	i	mye	av	arbeidet	som	

gjøres	på	datadelingsområdet	i	det	offentlige135.	NAV	har	forstått	viktigheten	av	data,	og	

at	disse	må	forvaltes	på	måter	som	sikrer	tillit	hos	innbyggerne.	Det	at	NAV	har	et	

kompetansemiljø	på	området	er	en	muliggjører	for	å	realisere	“kun	én	gang”	ved	at	

																																																								
134	Skatteetaten,	”Policy	for	deling	av	data.”	s.	24	
135	E-post	med	NAV,	30.	Mars	2019	
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etaten	innehar	den	kompetansen	som	skal	til,	i	tillegg	til	at	arbeidet	med	

informasjonsforvaltning	er	en	prioritert	oppgave.	Ved	gjenbruk	av	opplysninger	er	

hovedregelen	at	det	skal	innhentes	fra	masterkilden.	NAV	jobber	mye	med	

masterdataforvaltning.	

	

I	tillegg	jobber	NAV	med	orden	i	eget	hus	og	har	blant	annet	etablert	en	intern	

begrepskatalog.	NAV	sin	begrepskatalog	er	den	sentrale	autoritative	masterkilden	for	alle	

begrepene	som	brukes	i	etaten136.	Begrepskatalogen	inneholder	definisjoner	og	

forklaringer	av	tolkninger	og	bruksområde,	i	tillegg	til	tilfeller	der	NAV	sin	tolkning	av	

begreper	avviker	fra	den	normale	forståelsen	av	et	begrep137.	Begrepskatalogen	til	NAV	

ligger	åpent	tilgjengelig	på	deres	nettsider,	som	kan	bidra	til	at	samhandlende	

virksomheter	får	en	økt	forståelse	for	om	begrepene	har	sammenfallende	

meningsinnhold.	Det	fremgår	av	saksframlegget	til	SKATE-møtet	5.	Desember	2018	at	

det		i	NAV	utarbeides	en	policy	for	deling	av	informasjon,	samt	at	et	pågående	arbeide	

med	beste	praksis	for	ulike	scenarier	av	deling	av	data138.	

	

4.3.5 Muliggjørere	for	kommuner	

En	muliggjører	for	at	kommuner	kan	komme	noen	skritt	nærmere	“kun	én	gang”	er	

Digifin	som	er	en	finansieringsordning	for	kommunene.	Målet	med	

finansieringsordningen	er	å	gi	støtte	til	nasjonale	prosjekter	som	gir	innbyggerne	bedre	

tjenester	og	en	enklere	hverdag139.	Formålet	med	ordningen	gjenspeiler	de	politiske	

målsetningene	i	Digital	agenda	om	at	brukeren	skal	være	i	sentrum	og	en	effektiv	

digitalisering	av	offentlig	sektor.	Ordningen	gjør	det	mulig	for	kommuner	å	samarbeide	

om	digitale	fellesløsninger	slik	at	hver	kommune	unngår	å	utvikle	de	samme	løsningene	

hver	for	seg140.	Gjennom	samarbeid	fordeles	utviklingskostnadene	på	de	deltakende	

kommunene	i	tillegg	til	at	ordningen	har	fått	et	bidrag	på	125	millioner	kroner	fra	

Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	med	forutsetning	om	at	kommunal	sektor	

skulle	bidra	med	minst	like	mye141.		

	
																																																								
136	NAV,	”Begrepskatalog.”	
137	Ibid.	
138	Difi,	”Saksframlegg,	sak	20/2018.”	
139	KS,	”Finansieringsordning	for	digitaliseringsprosjekter	(Digifin).”	
140	KS,	”Hva	er	Digifin?”	
141	Ibid.	
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Jeg	antar	også	at	et	slikt	samarbeid	fører	til	større	kompetansemiljø	enn	om	

kommunene	skulle	utviklet	løsninger	på	egenhånd.	Prosjekter	som	allerede	har	mottatt	

støtte	fra	ordningen	er	blant	annet	DigiSos	som	er	en	løsning	for	økonomisk	sosialhjelp	

der	innbyggeren	slipper	å	oppgi	samme	opplysninger	flere	ganger142.	

	

En	annen	muliggjører	for	kommunene	er	FIKS	plattformen	som	er	en	plattform	for	

digital	samhandling.	Plattformen	muliggjør	kommunikasjon	på	tvers	av	

forvaltningsnivåer,	blant	annet	i	samhandlingsprosjekter	mellom	stat	og	kommune.	

Formålet	er	å	hjelpe	kommuner	og	fylkeskommuner	med	å	digitalisere	sine	tjenester	

raskere,	øke	kvaliteten	på	tjenestene	og	digitalisere	for	lavere	kostnader143.	For	å	

muliggjøre	samhandling	mellom	løsninger	er	det	viktig	at	løsningene	er	interoperable.	

Koordinering	av	arbeidet	på	digitaliseringsområdet	innen	kommunal	sektor	kan	gjøre	at	

hver	enkelt	kommune	slipper	å	forhandle	frem	egne	avtaler,	og	at	det	heller	forhandles	

frem	felles	avtaler	på	vegne	av	kommunal	sektor144.		

	

En	muliggjører	ved	kommunesammenslåingen	er	at	det	tildeles	økonomiske	virkemidler	

til	kommuner	som	vil	slå	seg	sammen.	Dette	innebærer	et	engangstilskudd	for	å	

kompensere	for	kostnader	knyttet	til	sammenslåingen145.	Tilskuddet	beregnes	ut	fra	

antall	kommuner	som	slår	seg	sammen	og	antall	innbyggere	i	dem	totalt.		

	

4.4 Barrierer	for	realisering	av	“kun	én	gang”	

4.4.1 Generelt	om	barrierer		
Innenfor	rammene	av	denne	oppgaven	defineres	barrierer	som	hindringer	som	står	i	

veien	for	at	“kun	én	gang”	kan	realiseres.	Jeg	har	valgt	å	skrive	om	barrierer	samlet	for	

aktørene,	siden	mange	av	barrierene	er	felles	for	dem.	Barrierer	knyttet	til	de	ulike	

nivåene	av	interoperabilitet	blir	gjerne	en	hindring	når	virksomheter	skal	samhandle	for	

at	brukerne	skal	få	bedre	tjenester.	Dette	har	jeg	valgt	å	illustrere	i	Figur	7.		

	

	

																																																								
142	KS,	”Om	DigiSos.”	
143	KS,	”Plattform	for	digital	samhandling	FIKS.”	
144	Ibid.	
145	Regjeringen,	”Økonomiske	virkemidler.”	
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Figur	7	–	Mangel	på	interoperabilitet	som	barriere	for	samhandling.	

	

Figuren	beskriver	de	ulike	nivåene	av	interoperabilitet	når	det	kommer	til	samhandling	

mellom	virksomheter.	I	midten	mellom	dem	har	jeg	plassert	en	grå	vegg.	Denne	

representerer	barrierer	som	hindrer	samhandling.	I	midten	av	de	tre	sirklene	er	hver	

virksomhet	sitt	IKT-system.	For	at	virksomhetenes	IKT-systemer	skal	kunne	snakke	

sammen	uten	menneskelig	involvering,	må	det	være	teknisk	interoperabilitet	mellom	

dem,	som	er	representert	ved	den	heltrukne	linjen	i	Figur	7.	For	at	teknisk	

interoperabilitet	kan	oppnås,	må	de	ulike	virksomhetene	benytte	seg	av	standardiserte	

protokoller	og	grensesnitt	for	overføring	av	informasjon	for	at	informasjonen	kan	flyte	

uhindret	mellom	dem.		

	

De	tre	andre	typene	interoperabilitet	er	representert	ved	tre	like	store	sirkler.	Mellom	

disse	er	det	trukket	stiplede	linjer	som	viser	den	horisontale	interoperabiliteten.	Dette	

kan	være	horisontal	interoperabilitet	mellom	virksomheter,	eller	mellom	ulike	

fagsystemer	innad	i	en	virksomhet.	Mangel	på	horisontal	interoperabilitet	på	en	av	

nivåene	vil	kunne	komplisere	eller	umuliggjøre	samhandling.	Jeg	vil	nærmere	

eksemplifisere	barrierer	knyttet	til	de	ulike	nivåene	i	kapitlene	4.4.2,	4.4.3	og	4.4.4.		
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Figuren	min	er	ikke	ment	å	illustrere	arbeidsmengden	innenfor	de	ulike	typene	

interoperabilitet,	men	at	hver	av	dem	er	en	like	stor	nødvendighet	for	å	få	til	god	

samhandling.	Gjennom	samtalene	med	Skatteetaten	gikk	det	fram	at	når	det	er	

interoperabilitet	på	de	juridiske,	organisatoriske	og	semantiske	nivåene,	er	forholdsvis	

enkelt	å	få	på	plass	den	tekniske	interoperabiliteten.	Dette	er	fordi	det	allerede	finnes	

løsninger	for	å	dele	informasjon,	for	eksempel	gjennom	standardiserte	grensesnitt	og	

overføringsprotokoller.	

	

På	SKATE-møtet	den	5.	Desember	2018	hadde	Skatteetaten	og	NAV	en	presentasjon	av	

roller	og	ansvar	ved	deling	av	personopplysninger146.	I	presentasjonen	ble	det	sagt	at	de	

største	utfordringene	ved	deling	av	opplysninger	ligger	på	nivåene	mellom	politiske	

føringer	og	den	tekniske	løsningen,	med	utgangspunkt	i	de	fire	lagene	av	

interoperabilitet	i	EUs	rammeverk	for	interoperabilitet	(EIF).	Det	vil	si	at	de	største	

utfordringene	er	knyttet	til	juridisk,	organisatorisk	og	semantisk	interoperabilitet.	

	

4.4.2 Barrierer	knyttet	til	jus	og	semantikk	

Juridisk	og	semantisk	interoperabilitet	handler	i	stor	grad	om	felles	forståelse	av	

begreper.	Begrepene	som	brukes	i	de	samarbeidende	virksomhetenes	regelverk	må	

kunne	forstås,	og	det	må	kunne	avklares	hvilke	likheter	og	ulikheter	som	virksomhetene	

må	ta	hensyn	til	i	de	respektive	regelverkene.	Dette	bør	gjøres	i	henhold	til	Difis	

standard	om	begrepskoordinering147.	Standarden	beskriver	en	prosess	for	å	koordinere	

begreper	mellom	to	eller	flere	parter	innenfor	offentlig	sektor,	inkludert	en	anbefaling	om	

”beste	praksis”148.	Prosessen	kan	føre	til	begrepsharmonisering	(se	alternativ	1	i	Figur	8)	

eller	dokumentering	av	avviket	mellom	de	ulike	definisjonene	(se	alternativ	2	i	Figur	8).		

	

																																																								
146Difi,	”Roller	og	ansvar	ved	deling	av	personopplysninger.”	
147	Difi,	”Standard	for	begrepskoordinering.”	
148	Ibid,	s.	1	
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Figur	8	-	Illustrasjon	av	begrepsbruk	i	a-ordningen.	

	

Et	eksempel	på	dette	er	begrepet	”bonus”	som	i	EDAG-prosjektet	måtte	harmoniseres	

mellom	de	samarbeidende	virksomhetene	NAV,	Skatteetaten	og	Statistisk	Sentralbyrå.	

Etatene	kom	frem	til	et	minste	felles	multiplum149,	som	var	tilfredsstillende	for	alle	

involverte	parter.	Dette	innebar	at	det	ble	konstruert	et	nytt	begrep	som	dekket	det	

felles	behovet	som	vist	i	alternativ	1	i	Figur	8.	Hvis	dette	ikke	hadde	latt	seg	gjøre,	måtte	

arbeidsgiver	ha	lagt	inn	de	ulike	variantene	av	bonus	i	det	felles	

innrapporteringsskjemaet	som	egne	felter,	som	vist	i	alternativ	2	i	Figur	8.	Det	at	de	

samarbeidende	virksomhetene	enes	om	en	felles	forståelse	av	begreper	gjør	

innrapporteringen	mer	brukervennlig	for	arbeidsgiver,	siden	den	ikke	trenger	å	

forholde	seg	til	flere	felter	som	omhandler	det	samme	temaet.		

	

Det	er	et	stort	ansvar	å	gjenbruke	informasjon.	For	å	understøtte	rettssikkerhetsidealet	

er	det	viktig	at	tilbyder	sin	forståelse	av	det	som	skal	utveksles	sammenfaller	med	

konsumentens	forståelse.	Dersom	en	virksomhet	tar	noe	ut	av	en	kontekst	og	bruker	det	

som	faktagrunnlag	i	en	annen	kontekst	basert	på	en	sviktende	forutsetning	om	hva	det	er,	

så	blir	resultatet	feil150.	Dette	henger	i	stor	grad	sammen	med	prinsippet	om	forsvarlig	

																																																								
149	Myrseth	et	al.,	”	Semicolon	kokebok	2.0	–	Sjekkliste	ved	endring	og	etablering	av	
informasjonsutveksling.”	
150	Intervju	med	Skatteetaten,	22.	Februar	2019		
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saksbehandling	som	er	et	viktig	prinsipp	i	en	digital	forvaltning.	Schartum	

eksemplifiserer	dette	ved	at		

”En	automatisert	rutine	for	innsamling	av	opplysninger	fra	en	maskinell	kilde	

som	følger	nesten	den	samme	definisjonen	av	opplysningstypen	som	det	

forvaltningen	trenger	ved	behandling	av	saken,	vil	lett	bryte	med	

forsvarlighetsprinsippet	med	mindre	forvaltningen	samtidig	treffer	tiltak	for	å	

oppdage	tilfeller	der	definisjonsforskjellen	får	betydning,	før	den	får	betydning151.		

	

For	å	opprettholde	borgernes	og	virksomhetenes	tillit	til	forvaltningen	er	det	viktig	at	

den	som	gjenbruker	ikke	bryter	med	prinsippet	om	forsvarlig	saksbehandling.	I	praksis	

betyr	dette	at	tilbyder	må	beskrive	sine	data	på	en	strukturert	og	forståelig	måte,	og	at	

konsument	forsikrer	seg	om	at	denne	beskrivelsen	sammenfaller	med	sin	egen	før	

opplysninger	gjenbrukes.	Brudd	på	forsvarlig	saksbehandlingen	kan	bety	tap	av	tillit,	

som	er	noe	av	det	viktigste	for	offentlig	forvaltning.		

	

Skattedirektøren	skriver	i	en	artikkel	at:	

Vi	må	bort	fra	delvis	overlappende	definisjoner	på	samme	begrep	til	definisjoner	og	

begreper	i	lovverket	som	betyr	det	samme.	Dette	er	spesielt	viktig	når	vi	samordner	

offentlige	tjenester.	Hvordan	forklarer	man	for	folk	at	hver	etat	de	møter	i	samme	

ærend,	har	forskjellige	definisjoner?152		

Skattedirektøren	presiserer	også	viktigheten	av	harmonisering	av	regelverk	og	

begrepsbruk,	og	at	det	er	store	gevinster	og	effektivisering	å	hente	på	harmonisering	av	

eksisterende	regelverk	og	begrepsbruk,	og	ved	å	tenke	helhetlig	når	nytt	regelverk	

utformes153.		

	

En	annen	hindring	i	en	informasjonsutvekslingsprosess	er	lovverk	som	ikke	er	

digitaliseringsvennlig.	Som	nevnt	tidligere,	anbefaler	EIF	at	det	bør	gjennomføres	en	

samhandlingssjekk	for	å	fremme	juridisk	samhandling	og	at	det	innebærer	en	

gjennomgang	av	eksisterende	lovgivning	for	å	oppdage	samhandlingshindre154.	Mangel	på	

lovhjemmel	er	et	hinder	som	nevnes	av	flere	aktører,	som	åpenbart	er	en	av	de	største	

																																																								
151	Schartum,	Digitalisering	av	offentlig	forvaltning	–	fra	lovtekst	til	programkode,	s.	45.	
152	Holte,	”Digitalisering	av	offentlige	tjenester:	Dyp	tverretatlig	integrasjon	for	gode	offentlige	tjenester.”	
153	Ibid.	
154	Difi,	”Samhandlingsområder.”	
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utfordringene	for	å	gjenbruke	informasjon.	Det	er	viktig	å	skille	mellom	hindringer	som	

er	ment	å	sette	”kjepper	i	hjulene”	for	gjenbruk	og	deling	av	opplysninger	grunnet	

hensyn	til	personvernet,	og	hindringer	som	er	grunnet	lite	gjennomtenkt	utforming	av	

lover	og	tungvinte	prosesser.	Det	er	derfor	viktig	at	lover	gjennomgås	med	tanke	på	å	

fjerne	unødvendige	hindringer,	slik	at	det	legges	til	rette	for	gjenbruk	av	opplysninger	

der	det	bør	være	mulig.		

	

Ved	utveksling	av	opplysninger	fra	for	eksempel	Skatteetaten,	er	det	lovbestemt	om	

Skatteetaten	får	dele	opplysningene	videre	eller	ikke,	og	hvilke	vilkår	som	må	oppfylles	

for	å	kunne	dele.	Folkeregisterloven155	tilrettelegger	for	at	taushetsbelagte	opplysninger	

kan	utleveres	til	offentlige	myndigheter	og	virksomheter	mv.	som	har	hjemmel	i	lov	til	å	

innhente	disse	uten	hinder	av	taushetsplikt156.	Det	samme	gjelder	a-opplysningsloven,	

hvor	tilgangen	til	opplysningene	er	begrenset	til	opplysninger	som	organet	har	hjemmel	i	

lov	til	å	innhente157.	Det	er	derfor	en	forutsetning	at	konsument	har	hjemmel	i	lov	til	å	

innhente	opplysninger	fra	Skatteetaten	uten	hinder	av	taushetsplikten.	I	mange	tilfeller	

ber	konsument	om	data	uten	tilstrekkelig	hjemmelsgrunnlag.	Selv	om	konsument	kunne	

hatt	stor	nytte	av	å	gjenbruke	opplysningene	fra	eksempelvis	Skatteetaten	for	å	utvikle	

bedre	tjenester,	er	det	en	barriere	at	de	ikke	har	hjemmel	til	det.		

	

Eksempel	på	et	tilfelle	der	konsument	ikke	hadde	tilstrekkelig	hjemmelsgrunnlag	til	å	

gjenbruke	opplysninger,	er	kommunenes	ønske	om	tilgang	til	inntektsopplysningene	via	

a-ordningen.	I	konseptutredningen	for	bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	ble	

det	presisert	at	det	er	nødvendig	med	et	rettslig	grunnlag	for	kommunens	behandling	av	

personopplysningene	i	den	aktuelle	tjenesten,	f.eks.	et	rettslig	grunnlag	for	å	håndtere	

opplysninger	om	innbyggerens	inntekt	når	man	skal	behandle	en	søknad158.	Det	nevnes	

også	viktigheten	av	en	felles	forståelse	av	begreper,	og	at	et	presist	og	tydelig	språk	kan	

skape	mer	tillit	og	likhet	mellom	kommunene159.	Det	presiseres	at	det	må	være	klart	

definert	hvem	man	kan	innhente	opplysninger	om	for	at	opplysninger	fra	a-ordningen	

																																																								
155	Folkeregisterloven,	2016.	
156	Folkeregisterloven,	§	10-2,	2016	
157	A-opplysningsloven	§	8	(4),	2012	
158	KS,	”Veileder	–	Konseptutredning	for	bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen.”	s.	25	
159	KS,	”Konseptutredning	for	«Bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor».”	s.	20	
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kan	innhentes160,	og	at	det	i	dag	ikke	er	mulig	grunnet	uklare	begrepsdefinisjoner,	som	

for	eksempel	ved	begrepet	samboer161.		

	

4.4.3 Organisatoriske	barrierer	for	samhandling	

Mennesker	er	en	del	av	det	organisatoriske	i	en	virksomhet.	For	å	oppnå	organisatorisk	

interoperabilitet	er	det	viktig	at	virksomheter	sine	prosesser	er	tilrettelagt	for	å	møte	

hverandre.	Det	oppstår	et	hinder	dersom	virksomheter	ikke	har	dokumentert	sine	

arbeidsprosesser,	siden	det	vil	være	behov	for	å	forstå	disse	før	prosessene	i	de	

samhandlende	virksomhetene	kan	samkjøres.		

	

Menneskers	evne	og	vilje	til	å	endre	seg	spiller	også	en	stor	rolle	for	den	organisatoriske	

interoperabiliteten.	Endring	og	omorganisering	av	gjeldende	arbeidsprosesser	kan	bidra	

til	motstand	i	organisasjonen	ved	at	ansatte	anser	det	som	truende	for	sine	

arbeidsoppgaver.	Dette	ble	eksemplifisert	i	UAK-rapporten	hvor	det	kom	frem	at	

mennesker	oppfatter	det	som	sårt	hvis	endring	av	arbeidsprosesser	fører	til	tap	av	

status162.	I	tillegg	kan	manglende	kunnskap	og	kompetanse	medføre	at	ansatte	ikke	ser	

mulighetene		IKT	og	digitalisering	gir,	og	derfor	motsetter	seg	endringen163.	I	tillegg	til	

motstand	i	organisasjonen	nevnes	også	hinderet	om	at	det	finnes	lange	og	tunge	

prosesser	og	varierende	grad	av	digitalisering	i	det	offentlige	som	fører	til	at	det	er	

komplisert	å	standardisere	og	automatisere164.		

	

Som	nevnt	under	i	kapittel	2.3.2	om	organisatorisk	interoperabilitet,	er	det	viktig	at	

samhandlende	virksomheter	vet	hvilken	informasjon	de	skal	bidra	med	inn	i	en	felles	

prosess.	Det	er	også	viktig	å	legge	til	at	hver	virksomhet	bør	forsikre	seg	om	at	de	vet	

hvilken	kilde	informasjonen	deres	hentes	fra,	og	at	dette	i	hovedsak	skal	være	fra	en	

masterkilde.	Dette	vil	bidra	til	å	sikre	kvaliteten	i	den	felles	prosessen.		

	

																																																								
160	KS,	”Veileder	–	Konseptutredning	for	bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen.”	s.	26	
161	Ibid,	s.	26	
162	KS,	”Konseptutredning	for	«Bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor».”	s.	23	
163	Ibid,	s.	23	
164	Ibid,	s.	23	
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4.4.4 Tekniske	barrierer	for	samhandling	
Tekniske	barrierer	kan	typisk	forekomme	hvis	en	virksomhet	ønsker	å	gjenbruke	

informasjon	fra	et	gammelt	system	som	enten	ikke	har	et	grensesnitt	(API),	eller	bruker	

et	utdatert	grensesnitt	som	ikke	benytter	seg	av	dagens	standarder.	Jeg	antar	at	dette	

forekommer	i	mindre	grad	i	dag	enn	før,	og	vil	forsvinne	i	takt	med	moderniseringen	av	

IKT-systemer	i	offentlig	forvaltning.	For	at	maskiner	skal	kunne	kommunisere	uten	

menneskelig	involvering,	er	de	avhengige	av	at	tjenesten	de	ønsker	tilgang	til	har	et	API	

de	kan	hente	ut	informasjon	gjennom.	Tilbyder	kan	eksponere	ulike	tjenester	ut	i	APIet	

som	konsument	kan	benytte	seg	av.	APIet	kan	og	bør	benytte	seg	av	en	standardisert	

overføringsprotokoll,	for	eksempel	REST,	som	konsument	kan	kalle	ulike	tjenester	

gjennom.	For	at	tilbyder	skal	kunne	gjøre	sine	tjenester	tilgjengelige	for	konsumenter	

kreves	det	kompetanse	for	å	få	på	plass	slike	løsninger.	Det	samme	gjelder	

konsumenten,	som	er	avhengig	av	kompetanse	for	å	forstå	det	som	gjøres	tilgjengelig	og	

hvordan	de	kan	nyttiggjøre	seg	av	det.	Selv	om	data	tilgjengeliggjøres	på	standardiserte	

formater	gjennom	standardiserte	overføringsprotokoller,	er	det	en	hindring	hvis	

konsument	mangler	kompetanse	til	forstå	det	mottatte	datasettet.	Dette	kan	

eksempelvis	være	at	det	gjøres	et	REST-kall	som	returnerer	en	JSON-	eller	XML-fil	

tilbake.	Da	må	konsumenten	vite	hva	den	skal	gjøre	og	hvordan	denne	filen	skal	leses.		

	

Et	eksempel	på	en	teknisk	barriere	kommunen	opplever	i	dag	er	tilgang	til	opplysninger	

i	eget	hus.	En	kommune	består	av	mange	ulike	domener,	og	det	er	derfor	behov	for	blant	

annet	horisontal	interoperabilitet	mellom	tekniske	løsninger	innad	i	kommunen.	Når	

kommunen	ønsker	å	gjenbruke	informasjon	den	allerede	har,	oppstår	det	et	problem	

når	det	er	mangel	på	teknisk	interoperabilitet	mellom	løsningene	i	de	ulike	domenene.		

	

4.4.5 Tilbyders	kostnader	ved	deling	

Konseptvalgutredningen	for	deling	av	data	trekker	frem	at	tilbyder	som	utleverer	data	

til	mange	konsumenter	ofte	har	store	økonomiske	kostnader	knyttet	til	dette.	Disse	

kostnadene	gjelder	både	for	ressurser	og	økonomiske	kostnader	knyttet	til	utlevering	av	

data165.	Dette	merkes	spesielt	godt	i	tilfeller	der	tilbyder	selv	ikke	har	en	

effektiviseringsgevinst	ved	delingen.	Konseptvalgutredningen	påpeker	viktigheten	av	å	

																																																								
165	Difi,	”Deling	av	data	–	Konseptvalgutredning.”	s.	20	
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løse	utfordringene	med	at	tilbyder	har	disse	kostnadene	for	å	sikre	økt	deling	av	data166.	

Det	er	imidlertid	viktig	å	presisere	at	tilbyder	kan	oppnå	andre	gevinster	ved	deling	av	

data,	for	eksempel	økt	datakvalitet	knyttet	til	økt	bruk	av	kilden.		

	

4.4.6 Ubalanse	i	normative	krav	til	skjerming	og	deling	av	data	

Konseptvalgutredningen	for	deling	av	data	påpeker	viktigheten	av	at	data	behandles	på	

en	forsvarlig	måte	for	å	bevare	tilliten	til	forvaltningen	ved	behandling	av	

personopplysninger.	Det	nevnes	også	at	handlingsrommet	for	deling	og	bruk	av	data	er	

avhengig	av	hva	slags	type	data	det	er	snakk	om167.	Krav	som	følger	av	

personvernforordningen	er	blant	annet	krav	til	behandlingsgrunnlag,	

formålsbegrensning	og	dataminimering.		

	

I	tillegg	til	de	tunge	kravene	til	skjerming	av	data,	er	det	også	politiske	ambisjoner	og	

krav	om	en	datadrevet	forvaltning	som	understøtter	deling	av	opplysninger.	

Ambisjonene	og	kravene	til	deling	av	data	er	nevnt	i	de	overordnede	føringene.	Det	er	

imidlertid	en	ubalanse	i	virkemiddelbruken	knyttet	til	skjerming	og	deling.	Det	å	ikke	

forholde	seg	til	skjermingsreglene	resulterer	blant	annet	i	sanksjoner	etter	

personvernforordningen.	I	tillegg	kan	brudd	føre	til	tap	av	tillit	i	befolkningen,	som	er	

noe	av	det	viktigste	offentlig	forvaltning	har.	Jeg	oppfatter	heller	ikke	at	det	er	knyttet	

sanksjoner	til	mangelfull	deling	av	data.		

	

4.5 Muligheter	for	realisering	av	“kun	én	gang”	

Med	muligheter	mener	jeg	et	ubrukt	potensiale	som	offentlig	forvaltning	kan	velge	å	

gjennomføre	tiltak	for	å	oppnå	på	kort	eller	lang	sikt.	Et	eksempel	på	dette	kan	være	at	

lovverket	gir	anledning	til	å	frigjøre	informasjon	fra	taushetsplikten	i	en	virksomhet,	

samtidig	som	det	etableres	lovhjemler	for	konsumentens	tilgang	og	bruk	av	disse.		

	

Dersom	aktuelle	lovverk	gjennomgås	og	det	opprettes	lovhjemler	som	legger	til	rette	for	

gjenbruk	der	det	bør	være	lov	til	det,	er	det	en	stor	mulighet	for	realisering	av	“kun	én	

gang”.	Selve	gjennomgangen	av	aktuelle	lover	for	å	gjøre	de	mer	digitaliseringsvennlige	

																																																								
166	Difi,	”Deling	av	data	–	Konseptvalgutredning.”	s.	20	
167	Ibid,	s.	31	
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er	en	mulighet	på	lang	sikt.	Endringer	i	enkeltbestemmelser	som	er	til	hinder	for	

gjenbruk,	eksempelvis	kommunenes	tilgang	til	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	

bør	være	en	mulighet	på	kort	sikt	siden	det	allerede	er	utarbeidet	forslag	til	endring	i	

lovteksten	gjennom	konseptutredningen	(UAK).	

	

En	annen	mulighet	som	er	til	gevinst	for	samfunnet	er	at	gjenbruk	av	opplysninger	gjør	

det	mer	krevende	for	folk	med	uærlige	hensikter	å	utnytte	systemet.	Et	eksempel	på	

dette	kan	være	personer	som	bevisst	innrapporterer	lavere	lønn	med	hensikt	på	å	betale	

mindre	skatt.	Disse	personene	kan	på	samme	tid	ønske	å	innrapportere	høyere	lønn	til	

NAV	for	å	ha	et	høyere	lønnsgrunnlag	for	trygdeberegningen.	Ved	gjenbruk	av	

lønnsopplysninger	vil	det	være	større	sannsynlighet	for	at	opplysningene	er	av	riktighet	

hvis	det	brukes	til	flere	formål.	Skattedirektøren	sier	at	”når	NAV	bruker	de	samme	

tallene	til	å	beregne	ytelser,	blir	det	større	konsekvenser	enn	når	det	«bare»	kunne	føre	til	

feil	skatt,	og	tallene	blir	da	i	større	grad	rettet	og	dermed	korrekte”168.	

	

Gjenbruk	av	en	datakilde	fører	også	til	økt	datakvalitet,	siden	det	er	flere	som	kan	

rapportere	om	avvik.	Skattedirektøren	sier	at	”jo	flere	konsekvenser	som	knyttes	til	riktig	

rapportering	–	jo	bedre	blir	opplysningene	for	alle	som	benytter	de.	Det	er	en	god	sirkel	der	

rapporteringen	blir	riktigere	og	riktigere”169.	I	tillegg	vil	gjenbruk	av	opplysninger	føre	til	

effektivisering,	som	gjør	at	de	ulike	virksomhetene	i	offentlig	forvaltning	heller	kan	

bruke	tid	og	ressurser	på	dem	som	forsøker	å	svindle.	

	

Ved	å	ha	orden	i	eget	hus	bruker	virksomheter	mindre	tid	på	å	lete	etter	om	de	har	

opplysningene	de	trenger	eller	om	de	har	behov	for	å	gjenbruke	fra	andre.	Et	av	

prosjektene	som	har	søkt	om	støtte	og	er	til	vurdering	i	Digifin-ordningen	er	et	prosjekt	

om	orden	i	eget	hus.	Dersom	det	blir	bestemt	at	dette	prosjektet	skal	motta	støtte	fra	

ordningen,	er	dette	en	stor	mulighet	for	kommunene	til	å	få	orden	i	eget	hus	og	komme	

et	skritt	nærmere	“kun	én	gang”.	Prosjektet	kan	bidra	til	å	bryte	ned	siloene	og	skape	

interoperabilitet	mellom	de	ulike	domenene	innad	i	hver	kommune	slik	at	informasjon	i	

større	grad	kan	deles	på	tvers.		

	

																																																								
168	Holte,	”Viktige	avklaringer	mangler	før	vi	kan	gjøre	data	til	gull.”	
169	Ibid.	
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En	mulighet	for	kommunene	som	ble	nevnt	i	UAK-rapporten	er	at	kommunene	kan	

oppnå	en	stor	gevinst	ved	gjenbruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen,	og	det	ble	

estimert	at	kommuner	i	gjennomsnitt	kan	spare	10	minutter	per	sak	i	

saksbehandlingsprosessen	om	økonomisk	sosialhjelp170.		

Ved	kommunesammenslåingen	er	det	også	en	mulighet	for	kommunene	til	å	forbedre	

sine	systemer	for	å	oppnå	effektive	løsninger.	Det	er	viktig	at	kommunene	utnytter	

mulighetsrommet	kommunesammenslåingen	gir	i	stedet	for	å	vente.	Dette	innebærer	

blant	annet	fornuftig	bruk	av	tilskuddet	knyttet	til	sammenslåingen.		

	

Konseptvalgutredningen	for	deling	av	data	har	utledet	tre	konsepter	som	skal	bidra	til	

økt	deling	av	data.	Disse	er	utledet	fra	satsingsområdet	om	et	felles	fundament	i	Difis	

tverrgående	digitaliseringsstrategi.	Konsept	1	(”sentral	tilrettelegging,	lokalt	ansvar”)	

innebærer	en	myk	tilnærming	som	baserer	seg	på	frivillighet,	og	gir	støtte	til	praktisk	

datadeling	for	offentlige	virksomheter171.	I	tillegg	satser	konseptet	på	kultur	og	

kompetanse,	og	legger	opp	til	høy	grad	av	standardisering	uten	at	det	brukes	sterke	

virkemidler	for	å	sikre	at	disse	brukes172.	Konsept	2	(”noe	for	enhver”)	tar	hensyn	til	at	

offentlige	virksomheter	er	på	ulikt	modenhetsnivå	og	at	det	skal	utvikles	felles	tekniske	

løsninger	og	kompetansetiltak	for	de	virksomhetene	som	ikke	har	kommet	så	langt173.	

Det	presiseres	også	at	de	modne	virksomhetene	skal	gjennomføre	sine	planer,	og	være	

bidragsytere	for	å	sikre	tverrgående	løsninger174.	I	tillegg	bør	det	etableres	regelverk	

som	stiller	krav	til	at	data	deles	hvis	de	kan	og	skjermes	hvis	de	må175.	Konsept	3	(”sentral	

styring,	lokalt	ansvar”)	omfatter	en	løsning	hvor	det	er	fokus	på	sentrale	styrings-	og	

regelverkstiltak.	Herunder	skal	det	etableres	nasjonale	tiltak	for	å	sikre	en	helhetlig	og	

effektiv	forvaltning176.	Konseptet	innebærer	også	videreutvikling	av	eksisterende	

fellesløsninger	og	oppretting	av	nye,	samt	støttefunksjoner,	standardisering	og	felles	krav	

til	løsninger	som	gjøres	obligatorisk	å	følge	for	alle	virksomheter177.	Av	disse	tre	

konseptene	anbefaler	Difi	at	det	arbeides	videre	med	å	realisere	konsept	2	om	”noe	for	

																																																								
170	KS,	”Konseptutredning	for	«Bruk	av	inntektsopplysninger	fra	a-ordningen	i	kommunal	sektor».”	s.	66	
171	Difi,	”Deling	av	data	–	Konseptvalgutredning.”,	s.	55	
172	Ibid,	s.	55-56	
173	Ibid,	s.	56	
174	Ibid,	s.	56	
175	Ibid,	s.	56	
176	Ibid,	s.	56	
177	Ibid,	s.	56	
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enhver”178.	På	SKATE-møtet	den	5.	Desember	2018	ga	flere	av	medlemmene	uttrykk	for	

at	de	støttet	konsept	2,	og	ønsket	å	bidra	videre	i	arbeidet179.		

	

En	mulighet	for	det	videre	arbeidet	med	å	realisere	målet	om	“kun	én	gang”	er	forslaget	

til	ny	forvaltningslov	skal	legge	til	rette	for	at	saksbehandlingen	i	forvaltningen	vil	skje	

digitalt180.	Forvaltningslovutvalget	foreslår	en	ny	ordlyd	til	forvaltningslovens	§	1.	

Forslaget	lyder	som	følger:		

- (1)	Loven	skal	legge	til	rette	for	at	forvaltningens	saksbehandling	er	god,	

tillitskapende	og	effektiv.	Den	skal	ivareta	hensynet	til	den	enkelte	og	til	samfunnet.	

- (2)	For	å	oppnå	lovens	formål	skal	forvaltningsorganet	opptre	saklig	og	

samarbeide	med	andre	forvaltningsorganer181.	

	 	

																																																								
178	Difi,	”Deling	av	data	–	Konseptvalgutredning.”,	s.	105	
179	Difi,	”Skate-møte	5.	Desember	2018	–	referat.”	
180	NOU	2019:5,	s.	46	
181	NOU	2019:5,	s.	17	
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5 Oppsummering	av	funn	og	avsluttende	refleksjoner	

5.1 Oppsummering	av	funn	

I	denne	masteroppgaven	har	jeg	sett	på	hvilke	drivere	som	motiverer	de	ulike	aktørene	i	

offentlig	sektor	til	å	arbeide	med	informasjonsforvaltning	og	“kun	én	gang”.	I	tillegg	har	

jeg	sett	på	hvilke	muliggjørere	som	tilrettelegger	for	dette.	Gjennom	intervjuer	og	

dokumentstudier	har	jeg	også	identifisert	barrierer	som	står	i	veien	for	at	“kun	én	gang”	

kan	realiseres.	I	tillegg	har	jeg	sett	på	hvilke	muligheter	som	finnes	for	realisering	av	

“kun	én	gang”	på	både	kort	og	lang	sikt.		

	

Dette	kapitlet	har	som	hensikt	å	oppsummere	funnene	jeg	har	gjort	ved	å	sammenfatte	

disse	og	peke	ut	det	som	kan	sees	på	som	viktige	felles	drivere,	muliggjørere,	barrierer	

og	muligheter.		

	

Felles	drivere	for	de	statlige	og	kommunale	forvaltningsorganene	er	de	overordnede	

føringene	som	gis	på	området.	En	felles	målsetting	er	ønsket	om	mer	effektive	og	

brukervennlige	tjenester.	Disse	målsetningene	vil	både	være	til	gode	for	borgerne,	og	

effektivisere	virksomhetenes	arbeidsprosesser.	Alt	jeg	har	undersøkt	peker	ut	en	tydelig	

retning	for	hva	offentlig	forvaltning	og	borgerne	ønsker	og	forventer.	Det	kan	imidlertid	

diskuteres	om	disse	driverne	er	sterke	nok	for	å	realisere	målet	om	”kun	én	gang”.		

	

Felles	muliggjørere	for	offentlig	forvaltning	er	de	ulike	finansieringsordningene	for	

digitaliseringsprosjekter.	Difi,	KS	og	Regjeringen	har	slike	ordninger,	som	er	

medfinansieringsordningen	for	statlige	prosjekter	og	Digifin	og	midler	i	forbindelse	med	

kommunesammenslåingen	for	kommunene.	I	tillegg	er	det	avgjørende	at	virksomheter	i	

offentlig	forvaltning	prioriterer	prosjekter	som	støtter	opp	under	deling	og	gjenbruk.	En	

felles	muliggjører	er	også	datakatalogen.	For	at	denne	skal	være	en	muliggjører	er	det	

nødvendig	at	alle	virksomheter	registrerer	sine	datasett,	slik	at	datakatalogen	

representerer	et	reelt	bilde	av	hvilke	data	som	finnes.	Datakatalogen	kan	også	bidra	til	

en	mer	enhetlig	begrepsforståelse	i	offentlig	forvaltning,	dersom	hver	og	en	virksomhet	

bruker	den	aktivt.	Datakatalogen	kan	også	muliggjørere	felles	begrepsforståelse,	siden	

virksomheter	kan	gå	inn	i	datakatalogen	å	se	hvordan	andres	begreper	er	beskrevet.		
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Felles	barrierer	for	realisering	av	”kun	én	gang”	er	manglende	lovhjemler.	Tilbyders	

hjemmel	til	å	dele	er	styrt	av	om	konsument	har	hjemmel	til	å	motta	og	ta	i	bruk	

opplysningene	for	gjenbruk.	Det	at	begreper	ikke	er	enhetlig	beskrevet	er	også	en	

barriere.	Viktigheten	av	en	felles	begrepsforståelse	er	avgjørende	for	å	drive	forsvarlig	

saksbehandling	som	ikke	baserer	seg	på	uriktige	opplysninger.	Manglende	

interoperabilitet	på	de	ulike	nivåene	er	også	en	hindring	for	realisering	av	”kun	én	

gang”.	Dette	innebærer	at	samhandlende	virksomheter	må	forstå	viktigheten	av	

interoperabilitet	på	alle	nivå.	Store	investeringskostnader	knyttet	til	deling	er	også	et	

hinder,	spesielt	når	tilbyderne	selv	ikke	får	gevinsten	av	delingen	annet	enn	økt	

datakvalitet.	I	tillegg	er	også	kompetanse	avgjørende	for	realisering	av	”kun	én	gang”,	

ved	at	virksomheter	er	nødt	til	å	ha	kompetanse	for	å	oppnå	interoperabilitet	på	alle	

nivåer	og	evne	til	å	nyttiggjøre	seg	av	opplysninger	som	tilgjengeliggjøre.	

	

Muligheter	for	offentlig	forvaltning	er	mer	effektive	løsninger	og	tjenester	som	

representerer	brukerens	behov	og	ønsker.	Dette	fører	til	tilfredshet	blant	borgerne	i	

tillegg	til	at	tilliten	opprettholdes.	Muligheter	er	gjennomgang	av	lover	for	å	fjerne	

unødvendige	hindre	for	samhandling,	samt	opprette	lovhjemler	der	det	klart	er	et	stort	

potensiale	for	gevinster.	På	lang	sikt	bør	det	også	utvikles	digitaliseringsvennlig	

regelverk.	Et	slikt	arbeid	bør	ideelt	sett	være	på	plass	før	endringsprosjekter	settes	i	

gang,	for	å	unngå	forsinkelser	i	prosjektene.	Mulighetsvinduet	for	kommunene	ved	

kommunesammenslåing	gjør	det	attraktivt	for	kommuner	å	utvikle	og	samordne	sine	

løsninger	før	sammenslåingen	skjer,	slik	at	overgang	til	en	større	kommune	blir	mest	

mulig	harmonisk.	

	

5.2 Avsluttende	refleksjoner	

For	at	“kun	én	gang”	kan	realiseres	er	det	en	rekke	ting	som	må	på	plass.	De	

overordnede	føringene	viser	hva	virksomhetene	skal,	bør	og	kan	gjøre.	Likevel	har	OECD	

(Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development)	påpekt	at	det	virker	som	

det	er	en	manglende	”sense	of	urgency”	ved	at	viljen	til	å	utvikle	en	datadrevet	offentlig	

sektor	ser	ut	til	å	være	et	fremtidsønske	heller	enn	dagens	realitet182.	Dette	kan	skyldes	at	

“kun	én	gang”	er	en	langsiktig	målsetning,	som	det	vil	kreve	en	rekke	tiltak	for	å	

																																																								
182	Difi,	”Deling	av	data	–	Konseptvalgutredning.”	
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realisere.	Det	er	også	ulik	modenhetsgrad	i	de	ulike	virksomhetene	innenfor	offentlig	

forvaltning	som	gjør	at	“kun	én	gang”	ikke	kan	realiseres	med	en	gang	over	alt.	Vi	kan	se	

eksempler	på	etater	som	har	kommet	langt,	for	eksempel	Skatteetaten,	mens	det	også	

finnes	virksomheter	i	offentlig	forvaltning	som	henger	etter	når	det	gjelder	kompetanse	

og	gjennomføring.	Varierende	grad	av	orden	i	eget	hus	og	oversikt	over	hva	

virksomheten	selv	har	av	informasjon,	i	tillegg	til	varierende	grad	av	kompetanse	gjør	at	

virksomhetene	må	tette	disse	hullene	før	realisering	av	“kun	én	gang”	er	mulig.	Evne	og	

vilje	er	også	avgjørende	for	om	en	virksomhet	er	i	stand	til	å	se	og	utnytte	det	

potensialet	gjenbruk	gir.		

	

Figur	9	illustrerer	hva	som	bør	være	på	plass	for	å	realisere	“kun	én	gang”.	“Kun	én	gang”	

er	en	visjon	og	en	langsiktig	målsetning.	Jeg	har	valgt	å	illustrere	visjonen	om	“kun	én	

gang”	ved	en	stor	sky.	En	visjon	presenterer	langt	mer	enn	det	som	er	realistisk	å	få	til	

på	kort	sikt,	men	det	er	noe	å	strekke	seg	etter.	Offentlig	forvaltning	kommer	stadig	

nærmere	visjonen	gjennom	utvikling	og	realisering	av	samhandlingsløsninger	som	

legger	til	rette	for	gjenbruk	av	opplysninger.	Det	avgrensede	området	i	skyen	viser	hva	

som	er	realiserbart.	Både	visjonen	og	det	avgrensede	området	vil	over	tid	kunne	endres	

i	omfang	ut	fra	økt	kunnskap	og	evner	til	realisering	av	samhandlingsløsninger.				

	

	
Figur	9	–	Forutsetninger	for	realisering	av	”kun	én	gang”.	
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Innholdet	i	visjonen	vil	også	kunne	endre	seg	ut	i	fra	hvem	som	sitter	med	den	politiske	

makten,	som	setter	de	politiske	føringene	for	utviklingen	i	offentlig	forvaltning.	I	tillegg	

er	det	viktig	å	presisere	at	målet	ikke	nødvendigvis	er	å	leve	i	et	samfunn	hvor	

opplysninger	gjenbrukes	til	alle	formål.	Det	er	alltid	en	kost/nyttevurdering	av	hvor	nær	

visjonen	det	er	hensiktsmessig	å	komme.	Hensynet	til	personvern	og	tillit	vil	også	alltid	

være	faktorer	som	må	være	med	i	vurderingen	av	hvor	langt	det	er	hensiktsmessig	og	

mulig	å	strekke	seg.	Tillit	er	som	nevnt	tidligere	helt	avgjørende	for	offentlig	forvaltning.	

Etter	dagens	personvernregelverk	er	bestemmelsene	om	formålsbegrensning	og	

dataminimering	sentrale	ved	gjenbruk	av	informasjon.			

	

Virksomheters	arbeid	med	informasjonsforvaltning	og	orden	i	eget	hus	er	en	

forutsetning	for	realisering	av	“kun	én	gang”.	“Kun	én	gang”	kan	ikke	oppnås	hvis	

virksomheter	ikke	har	oversikt	over	informasjonen	de	selv	besitter	og	hva	de	har	behov	

for	å	hente	fra	andre	virksomheter.	Virksomheter	i	offentlig	forvaltning	må	også	være	

sitt	ansvar	bevisst	slik	at	deling	og	gjenbruk	ikke	skjer	på	en	måte	som	er	til	ulempe	for	

borgerne.	De	må	derfor	gjøre	dette	på	en	måte	som	opprettholder	befolkningens	tillit	til	

det	offentlige.		

	

Selv	om	en	oppnår	interoperabilitet	på	alle	nivåer,	er	man	likevel	avhengige	av	å	ha	

drivere	og	motivasjon	for	å	sette	i	gang	endringsprosjekter	som	understøtter	deling	og	

gjenbruk.	Det	å	sette	i	gang	prosjekter	som	dette	krever	gjerne	betydelige	økonomiske	

og	menneskelige	ressurser.	Som	en	del	av	motivasjonen	mener	jeg	det	er	viktig	å	gi	en	

form	for	belønning	eller	anerkjennelse	til	de	som	deler	informasjon	med	andre	uten	at	

de	selv	har	direkte	økonomiske	gevinster	av	delingen.	

	

For	å	realisere	“kun	én	gang”	bør	alle	virksomheter	tenke	på	gjenbruk	og	deling	av	

informasjon	allerede	fra	idé-fasen	når	det	planlegges	utvikling	av	en	ny	løsning.	På	

denne	måten	vil	prosjektene	kunne	bli	mer	lønnsomme	hvis	man	starter	i	god	tid,	siden	

eventuelle	behov	for	lovendringer	tar	tid	å	gjennomføre.		
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Figur	10	-	Livsløpet	til	et	IKT-system	

	

Tankegangen	må	også	følge	gjennom	prosjektgjennomføringen	når	kravene	til	løsningen	

utarbeides.	Da	er	det	spesielt	viktig	å	tenke	på	de	ulike	nivåene	av	interoperabilitet,	slik	

at	samhandling	kan	skje	mest	mulig	smertefritt.	I	forvaltning/videreutvikling	av	

systemløsninger	må	man	tenke	på	etterlevelsen	av	avtalt	tjenestenivå	med	

konsumentene	(oppdateringsfrekvens,	kvalitet	mv.).	Det	er	også	viktig	å	tenke	på	

konsumentene	ved	sanering	av	et	system	ved	overgang	til	et	nytt,	siden	de	er	avhengig	

av	koblingen	til	systemet.	Dette	er	illustrert	i	Figur	10.	

	

For	å	realisere	“kun	én	gang”	bør	virksomheter	lære	av	de	som	har	kommet	lengst	innen	

arbeid	med	informasjonsforvaltning	og	realisering	av	”kun	én	gang”.	Det	betyr	at	de	

inspireres	av	arbeidet	som	ble	gjort	med	a-ordningen,	som	er	et	eksempel	på	“kun	én	

gang”	for	arbeidsgivere.	Det	finnes	også	vellykkede	eksempler	på	“kun	én	gang”	ved	

samarbeid	mellom	offentlig	og	privat	sektor.	Eksempel	på	dette	er	samtykkebasert	

lånesøknad	hvor	kundene	slipper	å	rapportere	inn	inntektsopplysninger	siden	bankene	

får	tilgang	til	inntektsopplysninger	fra	Skatteetaten	gjennom	en	samtykkeløsning	fra	

Altinn183.		

	

Arbeid	og	realisering	av	konsept	2	fra	konseptvalgutredningen	for	deling	av	data,	vil	

være	et	stort	steg	i	riktig	retning	på	veien	mot	”kun	én	gang”.	Tanken	om	at	det	bør	

etableres	et	regelverk	som	stiller	krav	til	at	data	deles	hvis	de	kan	og	skjermes	hvis	de	

må184	er	en	god	rettesnor	for	arbeidet.	En	erkjennelse	av	at	det	er	et	ulikt	

modenhetsnivå	i	virksomheter	i	offentlig	forvaltning	betyr	at	de	sterkeste	bidrar	til	at	de	

sterkeste	bør	bidra	til	at	det	utvikles	felles	tekniske	løsninger	og	kompetansetiltak	for	de	

virksomhetene	som	ikke	har	kommet	så	langt185.	

																																																								
183	Bits,	”Samtykkebasert	lånesøknad.”	
184	Ibid,	s.	56	
185	Ibid,	s.	56	
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Skattedirektøren	skriver	i	en	artikkel	at	”for	å	realisere	det	fulle	potensialet	av	«kun	en	

gang»	må	vi	ha	en	tydeligere	plan	for	hvordan	vi	samler	oss	om	felles,	autoritative	

datakilder”186.	Dette	innebærer	et	arbeid	med	å	avklare	hvem	som	skal	være	

masterkilden	til	ulike	typer	data,	og	hvem	som	skal	forvalte	dette	på	vegne	av	

fellesskapet.	Skattedirektøren	presiserer	også	viktigheten	av	en	tydelig	strategi	for	

utforming,	etablering	og	forvaltning	av	offentlige	datakilder187.	Det	blir	derfor	spennende	

å	se	om	Regjeringens	digitaliseringsstrategi	for	offentlig	sektor	kommer	til	å	regulere	

dette	området.			

	

	 	

																																																								
186	Holte,	”Viktige	avklaringer	mangler	før	vi	kan	gjøre	data	til	gull.”	
187	Ibid.	
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