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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg hvordan prinsippet om kun én gang etterleves i offentlig 

sektor, med særlig fokus på Oslo kommune. Jeg har tatt for meg tre forskningsspørsmål knyttet 

til dette temaet.   

Det første forskningsspørsmålet handler om å redegjøre for hva prinsippet innebærer. Jeg har 

undersøkt både internasjonale og nasjonale føringer for å få et bredt innblikk i prinsippets be-

tydning. Jeg har også redegjort litt for informasjonsforvaltningens historie. 

Det andre forskningsspørsmålet jeg har formulert, tar for seg juridiske spørsmål og utfordringer 

relevant til etterlevelse av prinsippet om kun én gang. Jeg har tatt utgangspunkt i personvern-

forordningen, med innslag av relevant forvaltningsrett. 

Det siste forskningsspørsmålet jeg har undersøkt er hvordan prinsippet etterleves i Oslo kom-

mune. Her har jeg gjennomført dokumentundersøkelser og intervjuer for å belyse temaet. Jeg 

har i forlengelse av dette redegjort for noen av Oslo kommunes tiltak og utfordringer ved etter-

levelse av prinsippet om kun én gang. I tillegg har jeg redegjort for hvordan disse utfordringene 

kan løses ved å se på relevante endringsprosesser. 

Funnene fra disse undersøkelsene har gitt meg innsikt i hva som skal til for at det politiske målet 

om å etterleve prinsippet om kun én gang kan etterleves, samt hvordan dette fungerer i praksis 

hos Oslo kommune.  
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1 Innledning 

1.1 Aktualitet og bakgrunn 

På flere og flere områder erstatter IKT tradisjonell teknologi og bidrar med det til effektivisering 

av forskjellige prosesser. Samtidig viser rapporter at teknologiene som benyttes stadig blir mer 

avanserte.1 Likevel er digitalisering av offentlig forvaltning ikke et nytt fenomen.2 Digital for-

valtning handler om at forvaltningen tar i bruk digitale verktøy. Dette inkluderer for eksempel 

å bruke digitale skriveverktøy, men også verktøy som muliggjør endringer av arbeidsprosesser 

i forvaltningen.3 Med andre ord fungerer ofte teknologi som en muliggjørende faktor for end-

ring av organisering av forvaltningens arbeid, noe som kan bidra til at en betydelig mengde 

ressurser kan frigjøres og omdisponeres.4 

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge formulerer dagens mål og prioriteringer i IKT-

politikken. Blant annet fokuserer regjeringen på hvordan IKT skal bidra til å fornye, forenkle 

og forbedre offentlig sektor i meldingen. Et av de tydeligste målene Digital agenda fastsetter er 

at innbyggere og bedrifter kun skal trenge å rapportere inn opplysninger til det offentlige én 

gang. Dette målet kalles for kun én gang-prinsippet, og er også et av Europakommisjonens 

hovedmål for å bidra til lavere rapporteringsbyrde og mer effektiv forvaltning hos medlemslan-

dene.5  

Prinsippet om kun én gang handler altså i første omgang om at offentlige virksomheter skal 

samle inn informasjon fra sine borgere og næringslivet kun én gang. Denne informasjonen skal 

videre deles med andre offentlige virksomheter, slik at de slipper å be innbyggeren oppgi infor-

masjonen på nytt. Prinsippet har opprinnelig opphav fra EUs arbeid med digitalisering og for-

enkling av forvaltningsoppgaver, men det finnes ingen generell definisjon av prinsippet som 

brukes på tvers av landegrenser og virksomheter. Bare innad i EU brukes det flere ulike vers-

joner. Det er dog noen fellestrekk som går igjen. Prinsippet om kun én gang handler alltid om 

gjenbruk av data, både innad i et land og på tvers av landegrenser, og at denne dataen kun skal 

 
1 Holmen (2015) s. 2. 
2 Schartum (2017) s. 5. 
3 Schartum (2017) s. 13. 
4 Schartum (2017) s. 20-23. 
5 COM (2010) 743 s. 11. 
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overgis til det offentlige én gang.6 Estland er et av de EU-landene som har utmerket seg ved 

etterlevelse av prinsippet om kun én gang, for eksempel ved å lovfeste et forbud mot duplisering 

av informasjon, dokumentasjonsplikt og tilgjengeliggjøringsplikt.7 

 «En av tilbakemeldingene vi ofte mottar både fra innbyggerne og fra næringslivet er at de må 

rapportere samme informasjonen til myndighetene flere ganger. Det skal ikke være nødvendig 

å spørre om informasjon vi allerede har. Derfor er målet at innbyggere og næringsliv bare skal 

behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang», sa statsminister Erna Sol-

berg på et møte i digitaliseringsutvalget i 2019.8 Det er altså et felles mål for hele forvaltningen 

å tilby gode og samordnede digitale tjenester til innbyggere og virksomheter. I en utredning fra 

2015 fremhever Brønnøysundregistrene at dette målet innebærer samhandling mellom de of-

fentlige etatene; mellom offentlige etater og private virksomheter; i tillegg til mellom offentlige 

virksomheter og innbyggere. For at dette skal være mulig, påpeker Brønnøysundregistrene at 

forvaltningen er nødt til å kunne samarbeide juridisk; organisatorisk; semantisk; og teknisk.9 

Dette er dog ikke en problemstilling som er ny. Bedre samordning av innsamling og bruk av 

data i det offentlige har vært drøftet i Norge i en årrekke.10 For eksempel ble det i 1980-årene 

foreslått flere samordningstiltak, som skulle «gi mer rasjonell registerdrift». Dette gjaldt spesi-

elt for offentlig forvaltning, men var også rettet mot at private virksomheter skulle kunne utnytte 

de løsningene som ble foreslått. Særlig var tiltakene ment for å redusere næringslivets arbeid 

med rapportering til offentlige registre og tilrettelegge for bedre tilgang til og kvalitet på næ-

ringslivsdata.11  

 
6 Krimmer (2017) s. 9. 
7 Vivento (2015) s. 26. 
8 Statsministerens kontor (2019). 
9 Brønnøysundregistrene (2015) s. 15. 
10 NOU 1988: 15 s. 5. 
11 NOU 1988: 15 s. 8. 
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1.2 Problemstilling og forvaltningsinformatikk 

I denne masteroppgaven ønsker jeg å kartlegge prinsippet om kun én gang, for å finne ut hva 

slags effekt prinsippet kan ha på det norske samfunnet. Prinsippet gjelder for både innbyggere 

og næringslivet, men i denne oppgaven avgrenser jeg til å hovedsakelig fokusere på innbygger. 

Min overordnede problemstilling er derfor: 

På hvilken måte etterleves prinsippet om kun én gang i norsk offentlig  

forvaltning? 

For å nærme meg en konklusjon på dette har jeg avgrenset til å kartlegge utfordringer og mulig 

potensiale hos Oslo kommune. Kommunene har ansvar for mange av de viktigste tjenestene 

norske innbyggere er avhengige av, som for eksempel helse og omsorg; skole og barnehage; og 

bygg og eiendom. Jeg har valgt Oslo kommune fordi kommunen er i særstilling i norsk sam-

menheng med sitt høye befolkningstall. Ulempen med å velge Oslo kommune er at funnene 

mine sannsynligvis ikke er generaliserende, både fordi jeg kun undersøker en kommune og 

fordi kommunen er unik i forhold til andre kommuner og virksomheter i forvaltningen. Likevel 

håper jeg å kunne si noe om hva de individuelle funnene tilsier, for eksempel om det kan være 

behov for nærmere veiledning av virksomheter for å oppnå de politiske målene.  

For å undersøke dette har jeg formulert tre forskningsspørsmål, som skal bidra til å belyse 

problemstillingen. For det første anser jeg det som nødvendig å kartlegge hva prinsippet inne-

bærer, så det første forskningsspørsmålet blir følgelig: Hva er prinsippet om Kun én gang? 

Hensikten med dette første forskningsspørsmålet er blant annet å kartlegge hvor prinsippet 

kommer fra, og hva prinsippet innebærer. I tillegg anser jeg det som nyttig å undersøke hvilken 

plass prinsippet har i forvaltningspolitikken. Dette arbeidet vil innebære å kartlegge føringer 

for etterlevelse av prinsippet og eventuell teori og begrunnelser som ligger bak. Denne under-

søkelsen starter i kapittel 2 nedenfor. 

Det tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), nå en del av det nye Digitaliseringsdi-

rektoratet, utga i 2018 en konseptvalgutredning om deling av data. Utredningen viser at noen 

rettslige hensyn om for eksempel personvern er delvis motstridende med regjeringens mål om 

å legge til rette for en datadrevet forvaltning. En datadrevet forvaltning er ifølge Difi en for-
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valtning som klarer å koble sammen og utnytte den økende mengden med opplysninger forvalt-

ningen sitter på. Difi legger videre etterlevelse av prinsippet om kun én gang til grunn for å 

kunne oppnå en datadrevet forvaltning i Norge.12 

For at regjeringens mål for deling av data skal nås er det derfor viktig at slike utfordringer 

utredes og løses tilstrekkelig. Jeg er ingen jurist, og kan derfor ikke redegjøre for alle slike 

utfordringer. En slik oppgave vil i tillegg sannsynligvis være umulig å gjennomføre med den 

tiden som er satt av til å arbeide med en masteroppgave. Likevel er det et interessant tema, og 

etter min mening helt klart relevant å resonnere rundt for å svare på hovedproblemstillingen 

min. Det andre forskningsspørsmålet mitt er derfor: Hvilke rettslige spørsmål kan være viktig 

å vurdere i sammenheng med løsninger som skal etterleve prinsippet om kun én gang? 

Jeg gjør rede for denne undersøkelsen i kapittel 3 nedenfor. 

Videre ønsker jeg å redegjøre for hvordan prinsippet etterleves i Oslo kommune. Kommunen 

består av mange ulike etater. Innenfor rammene av denne masteroppgaven, har jeg ikke mulig-

het til å undersøke hvordan hver enkelt etat forholder seg til prinsippet. Jeg har derfor valgt å 

hovedsakelig fokusere på etaten Oslo Origo, da mye av kommunens digitaliseringsarbeid iverk-

settes der. Oslo Origo skal være pådriver for digitaliseringsarbeid i kommunen, og sørge for 

utvikling av innbyggertjenester.13  

Difis digitaliseringsstrategi for offentlig forvaltning fra 2019 fremhever at en datadrevet for-

valtning krever omstilling i måten forvaltningen utformer; leverer; og følger opp offentlig sek-

tors målsetninger og tjenester på gjennom bruk; deling; og forvaltning av data.14 I konseptvalg-

utredningen påpeker Difi at en datadrevet forvaltning innebærer at offentlige tjenester fremstår 

sammenhengende for brukerne, på tvers av tilbydere.15 I tillegg er det for eksempel nødvendig 

å tilpasse regelverket for å oppnå en datadrevet forvaltning.16 Tiltak som skal bidra til å etterleve 

prinsippet om kun én gang, og i forlengelse oppnå en datadrevet forvaltning, vil derfor kunne 

 
12 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018: 7) s. 32-35. 
13 Schei (2019). 
14 Direktoratet for forvaltning og ikt (2019) s. 19. 
15 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018: 7) s. 32. 
16 Direktoratet for forvaltning og ikt (2019) s. 19. 
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føre med seg en del endringer på flere plan i forvaltningen. Min forvaltningsinformatiske ut-

danning gjør at jeg ser disse endringene som flere prosesser som stimulerer hverandre. Figur 1 

illustrer hvordan disse endringsprosessene påvirker hverandre på generelt nivå: 

 

Figur 1: Endringsprosesser i digital forvaltning.17 

Figur 1 illustrerer at endringsprosesser i forvaltningen ikke kan sees isolert for å oppnå et hel-

hetlig bilde av hvordan forvaltningen digitaliseres. Den rettslige endringen vil påvirke teknolo-

gien som blir utviklet for å etterleve regelverket, samt hvordan virksomheter er organisert for 

at etterlevelsen skal være mest mulig effektiv. Prinsippet om kun én gang spenner seg over alle 

de tre endringsprosessene visualisert i figur 1 ovenfor. Det kreves for eksempel tilstrekkelig 

teknologisk infrastruktur som tilrettelegger for deling av data; det kreves dekkende rettslige 

grunnlag for at deling av data skal være lovlig; og det vil kreve endringer i hvordan forvalt-

ningen er organisert og jobber på for at deling skal skje i praksis. Løsninger som muliggjør 

effektiv informasjonsflyt mellom virksomheter kan for eksempel bidra til at ansvarsfordelingen 

for vedtak og forvaltning av data kan endres.18 Gjennomføring av en av disse endringene vil 

kreve tilpasning på de andre to områdene for at endringen skal ha effekt. Det vil for eksempel 

ikke ha noe å si om en virksomhet utvikler gode teknologiske løsninger for deling av data, 

dersom regelverket ikke tillater slik deling.  

Tiltak som gjennomføres for å etterleve prinsippet om kun én gang vil derfor kreve grundig 

redegjørelse for utfordringene som foreligger innenfor flere disipliner. I tillegg til å redegjøre 

for tiltak, kan det derfor også være relevant å se om tiltakene krever noen teknologiske, rettslige 

 
17 Figur gjengitt fra Schartum (2017) s. 15. 
18 Schartum (2017) s. 20-23. 
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og/eller organisatoriske endringsprosesser i kommunen. Mitt tredje forskningsspørsmål blir 

derfor: Hvilke tiltak for å tilrettelegge for etterlevelse av prinsippet om kun én gang har 

blitt iverksatt av Oslo Origo, og hvilke eventuelle endringsprosesser kreves for iverkset-

telse av tiltakene? For å finne ut av om etterlevelse av prinsippet om kun én gang krever noen 

endringsprosesser, vil undersøkelse av dette forskningsspørsmålet også innebære å kartlegge 

eventuelle utfordringer Oslo kommune møter på i arbeidet med å etterleve prinsippet om kun 

én gang. Denne undersøkelsen redegjøres for i kapittel 4 nedenfor. 

1.3 Kilder og metode 

Forskningsmetode skal være et hjelpemiddel for å beskrive virkeligheten.19 Jacobsen skriver at 

hensikten er å frembringe gyldig og troverdig kunnskap i denne beskrivelsen.20 Dataene jeg har 

samlet inn for å besvare mine problemstillinger har fortrinnsvis vært kvalitative. Den kvalitative 

tilnærmingen til undersøkelsen min bidrar til å legge så få føringer som mulig på den informa-

sjonen jeg samler inn. Dette har jeg valgt for å få informasjon som er mest mulig virkelighets-

nær.21 

Jeg har gjennomført omfattende dokumentstudier for å kartlegge både et historisk og teoretisk 

perspektiv, samt dagens situasjon. Dokumentanalyser innebærer å gjennomføre systematisk 

gjennomgang av dokumenter for å kartlegge relevant informasjon. Jeg anser prinsippets opphav 

som nødvendig å kartlegge for å bedre forstå hva prinsippet er ment å bidra til. Arbeidet har 

hovedsakelig bestått av å velge ut og registrere de dataene som er relevante. Kvalitativ datainn-

samling fra tekster bygger på stor fleksibilitet, blant annet fordi samtidig som jeg har samlet inn 

data fra kildene, har også delvis dataanalysen foregått. På samme måte har også utvelgelsen av 

data delvis foregått samtidig med datainnsamlingen. Dette innebærer at jeg hele tiden har vært 

opptatt av å forholde meg til problemstillingene mine under vurderingene av hva som har vært 

relevant informasjon.22 I tillegg har en del av jobben med å kategorisere informasjon ved inn-

samling vært en naturlig parallell del ved siden av innsamling og analyse.23 Jeg har hovedsake-

lig anvendt samfunnsvitenskapelig metode for å gjennomføre intervjuer og litteraturstudier. I 

 
19 Jacobsen (2015) s. 21. 
20 Jacobsen (2015) s. 15. 
21 Jacobsen (2015) s. 127. 
22 Grønmo (2004) s. 187-189. 
23 Grønmo (2004) s. 192. 
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tillegg har en del av arbeidet med denne masteroppgaven bestått av å vurdere rettslige elemen-

ter. Målet mitt har ikke vært å kartlegge gjeldende rett, men heller gi en oversikt over enkelte-

lementer i den rettslige reguleringen og viktige sammenhenger mellom disse. I tillegg har jeg 

delvis undersøkt hvordan Oslo kommune forholder seg til ulike relevante rettsregler, noe 

Schartum kaller «studier av faktisk rettsanvendelse».24 

Den største andelen av dokumentundersøkelsene ble gjennomført før intervjuene. Dette gjorde 

jeg for at jeg skulle ha gode kunnskaper om både de juridiske rammene og teorien på området 

før jeg snakket med representanter for Oslo kommune. Schartum påpeker at denne rekkefølgen 

legger et grunnlag for videre forskning på temaet.25 Denne fremgangsmåten gjorde meg også i 

bedre stand til å utvikle gode spørsmål til intervjuene, i tillegg til at gode kunnskaper om temaet 

alltid vil bidra til at sjansene for misforståelser angående begreper og lignende blir mindre.26 

Kildene mine har vært en blanding av både muntlige og skriftlige. For det første forsknings-

spørsmålet har de fleste kildene mine vært skriftlige i form av dokumenter, rammeverk og lig-

nende. Noen av funnene i sammenheng med Felles datakatalog ble samlet inn i forbindelse med 

et forprosjekt til denne masteroppgaven i fjor. Noen av disse funnene kom frem under et muntlig 

møte med representanter fra Brønnøysundregistrene i oktober 2019. 

For det tredje forskningsspørsmålene var planen å gjennomføre intervjuer med representanter 

fra Oslo kommune i tillegg til dokumentstudier av relevant dokumentasjon. Jeg planla et kva-

litativt ansikt-til-ansikt-intervju med en kommunaldirektør i Oslo kommune. Disse planene ble 

dessverre endret på grunn av den utbredte krisen med koronaviruset.27 Samtalen ble gjennom-

ført via telefon 23. mars 2020. Et telefonintervju var ikke helt ideelt i forhold det jeg ønsket å 

oppnå, da det potensielt kan føre til mindre kontroll, fleksibilitet, tillit og åpenhet i intervjuet. 

Det var dog ikke mulig å gjennomføre et fysisk møte, så telefonmøte var derfor det beste alter-

nativet. Jeg fikk også kontakt via e-post med en informasjonsarkitekt i Oslo Origo. Dette var 

heller ikke optimalt, da slik asynkron kommunikasjon kan forårsake svakere tillit og kompri-

mert informasjon. Informasjonen har likevel vist seg å være svært verdifull, særlig fordi in-

 
24 Schartum (2010) s. 12. 
25 Schartum (2010) s. 11. 
26 Yin (2011) s. 149. 
27 Jf. for eksempel forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo pk. 7. 
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tervjueffekten er lavere enn ved et fysisk møte. E-post utveksling bidro også til at informasjons-

utvekslingen mellom oss var mer fleksibel, noe som la en lav terskel for å spørre mange spørs-

mål. I tillegg til skriftlig kommunikasjon, avtalte vi et videomøte mot slutten av min skrivepe-

riode. Videomøtet ble gjennomført 14. mai 2020. Dette var for å få oppklaringer i eventuelle 

misforståelser, i tillegg til at jeg hadde opparbeidet meg tilleggsspørsmål til svarene jeg fikk på 

e-post.28 

Min bakgrunn som forvaltningsinformatiker gjør at jeg ser mine problemstillinger fra en tverr-

faglig vinkel, særlig i krysningspunktene mellom det rettslige, informatiske og samfunnsviten-

skapelige. For å besvare mine problemstillinger på en tilstrekkelig måte, mener jeg at nettopp 

denne tverrfaglige bakgrunnen er formålstjenlig. Problemstillingene mine forutsetter at jeg kla-

rer å kombinere ulike metoder for å samle inn informasjon og komme med tilstrekkelig gode 

konklusjoner. Det krevdes juridisk metode for å forstå de rettslige elementene; og samfunnsvi-

tenskapelig metode for å gjennomføre de kvalitative intervjuene og dokumentundersøkelsene 

mine. I tillegg har tilstrekkelig forståelse av teknologi for informasjonsflyt vært avgjørende for 

å forstå de faktiske løsningene som omtales i dokumenter og intervjuer. Jacobsen beskriver 

denne fremgangsmåten som metodetriangulering, at en problemstilling må besvares ved å ta i 

bruk ulike metodiske innfallsvinkler. Denne fremgangsmåten har både bidratt til at jeg har fått 

et større innblikk i hvordan situasjonen er, i tillegg til at trianguleringen bidrar til at gyldigheten 

i funnene mine er sterkere.29 

Jeg har møtt på en del utfordringer i løpet av arbeidet mitt. Det vært en særlig vanskelig tid for 

kommuner på grunn av den pågående korona-situasjonen, så å hjelpe en masterstudent har na-

turligvis ikke vært på toppen av prioriteringslisten for kommuneansatte denne våren. Jeg planla 

derfor en mer teori-fylt oppgave, men stengte biblioteker førte til at dette også ble vanskeligere 

enn antatt. Jeg gikk derfor tilbake til den opprinnelige planen om å gjennomføre flere intervjuer. 

Noen av planene mine for undersøkelse av kommunen måtte endres og utsettes flere ganger. 

Jeg er derfor veldig takknemlig for tiden informantene mine klarte å sette av i kaoset. 

 

 
28 Jacobsen (2015) s. 148. 
29 Jacobsen (2015) s. 237. 
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1.4 Videre fremstilling og forutsetninger  

Videre i masteroppgaven starter jeg med å redegjøre for prinsippet om kun én gang. Som nevnt 

er det ingen overordnet definisjon som kan undersøkes. Prinsippet er dog ikke særegent for 

Norge, og derfor har jeg valgt å starte med å gjøre rede for undersøkelser og initiativer i EU 

som omhandler prinsippet. Videre vil jeg gjøre rede for dokumenter som er relevante for etter-

levelse av prinsippet i Norge. Målet med kapittel 2 er å presentere noen politiske begrunnelser, 

føringer og praktiske eksempler på etterlevelse av prinsippet. Dette er viktig for å besvare det 

første forskningsspørsmålet mitt, og videre legge grunnlag for undersøkelsene av Oslo kom-

mune. Mye av dette kapittelet bærer preg av å være mer gjengivende enn drøftende. Jeg anser 

det som nødvendig å redegjøre godt for disse føringene slik at jeg kan vurdere de opp mot funn 

senere i oppgaven. 

I kapittel 3 har jeg redegjort for noen rettslige aspekter ved deling av data, for å svare på det 

andre forskningsspørsmålet mitt. Her er utgangspunktet regler om personvern, med innslag av 

forvaltningsrett. Målet med dette kapittelet er å vurdere noen rettslige spørsmål som kan være 

viktig for å etterleve prinsippet om kun én gang. Som del av dette arbeidet, vurderer jeg også 

noen av førningene redegjort for i kapittel 2. 

I kapittel 4 gjennomgår jeg funnene fra undersøkelsen av Oslo kommune. Dette kapittelet in-

neholder også en del relevant teori om gevinstrealisering og organisering av offentlig forvalt-

ning. I dette kapittelet har jeg gjort et forsøk på å kartlegge noen av kommunens tiltak og ut-

fordringer ved etterlevelse av prinsippet om kun én gang. I forlengelse av dette, har jeg også 

vurdert hvilke endringsprosesser som kreves for etterlevelse av prinsippet. 

Som nevnt ovenfor avgrenser jeg i denne oppgaven til å hovedsakelig fokusere på løsninger for 

innbyggere. Videre i oppgaven bruker jeg begrepene innbygger og borger om hverandre. I til-

legg bruker jeg begrepet registrert, i sammenheng med personvernlovgivning. Jeg bruker også 

begrepet bruker i noen tilfeller der det er relevant. I disse tilfellene er det ikke alltid snakk om 

innbygger som bruker av en løsning. Det kan også være snakk om for eksempel en saksbehand-

ler som bruker et system for å behandle en sak for innbygger. 
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Det er en forskjell mellom begrepene informasjon og data. Ifølge Braadland er data bærere av 

informasjon.30 I denne oppgaven er det dog ingen utslagsgivende grunn til å skille mellom be-

grepene, så jeg velger videre å bruke begrepene om hverandre. 

Til orientering ble Altinn; deler av Brønnøysundregistrene; og Direktoratet for forvaltning og 

ikt (Difi) slått sammen til Digitaliseringsdirektoratet fra 1. januar 2020.31 Videre i oppgaven 

referer jeg til de ulike virksomhetene som de var på det relevante tidspunktet. For eksempel 

Difis tverrgående digitaliseringsstrategi for offentlig forvaltning fra 2019, selv om Difi ikke 

lenger er et direktorat i skrivende stund.  

 
30 Braadland (2002) s. 39. 
31 Digitaliseringsdirektoratet (2019). 
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2 Målet om kun én gang 

2.1 Et kort tilbakeblikk 

Historisk sett har utviklingen av digitale løsninger for databehandling i staten vært etats- og 

sektorvis. I 1980-årene ble digitalisering av oppgaver mer og mer utbredt blant offentlige virk-

somheter. Selv om mange av disse løsningene ble ansett som gode, skapte den sektorvise ut-

viklingen problemer for samordning av offentlige tjenester. En utredning fra 1988 viste at løs-

ningene la godt grunnlag for vertikal samordning (innad i en virksomhet) av informasjonsut-

veksling og effektiv kommunikasjon, men at horisontal samordning (på tvers av virksomheter) 

ble hindret av mangel på tilstrekkelig teknisk infrastruktur, samt bevissthet og kompetanse blant 

brukere. Utredningen viste også at informasjonen det offentlige sitter på er en viktig ressurs 

som krever tilstrekkelig samordning og forvaltning.32  

En annen utredning fra samme år viste at arbeidet forvaltningen gjorde med å hente inn infor-

masjon til flere separate registre for data om næringslivet, var overflødig. Dette førte både til 

merarbeid og dårlig utnyttelse av data, fordi informasjonen var lite tilgjengelig for andre. Dette 

betød en mer komplisert prosess for andre myndigheter og private virksomheter som ønsket å 

utnytte dataene. Dette endte med at registrene ble flyttet til Brønnøysund.33 Utredningen konk-

luderte med at registeret sannsynligvis ville ha et større omfang, og inneholde mer informasjon 

enn tidligere.34 Denne utredningen inneholder også en presisering om at det aldri var planlagt 

at store registre som tilbyr andre virksomheter opplysninger, må ha samlet de inn selv. Ansvaret 

skulle kun være å distribuere informasjonen på en tilstrekkelig måte.35 

I 1990-årene ble informasjonsressursforvaltning et populært tema, og engasjerte mange ulike 

miljøer.36 Dette engasjementet viste at informasjon lenge hadde blitt ansett som en viktig res-

surs. Gregson skrev i 1995 at for å forvalte informasjon på en tilstrekkelig måte, er det nødven-

dig å vite at informasjon som samles inn og produseres brukes i henhold til målene innad i 

virksomheten. Dette krever strategi; struktur; og orden, akkurat som når man forvalter andre 

ressurser. I tillegg til å bruke verktøy for forvaltning, er det avgjørende å bruke disse som følge 

 
32 NOU 1988: 40 s. 8-9. 
33 NOU 1988: 15 s. 5. 
34 NOU 1988: 15 s. 37. 
35 NOU 1988: 15 s. 13. 
36 Statskonsult (1995: 5) s. 6-13. 
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av en organisatorisk målsetting. Som følge av nye mål og behov for bruk av verktøy, vil det da 

kunne oppstå behov for å ansette folk med ny og relevant kompetanse.37  

Det mer enn 30 år lange spennet fra utredningene i 1988 til i dag, gir grunn til å reflektere rundt 

forholdet mellom politiske målsettinger og virkeliggjøring av politikk. En sammenligning av 

Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens bidrag til utviklingen av offentlig forvaltning 

ble publisert i tidsskriftet Stat & Styring i 2016. Undersøkelsen viste at begge regjeringene har 

fokusert på området og vinklet forvaltningen til å bli mer brukerrettet. Forskjellene ifølge denne 

undersøkelsen er heller at Stoltenberg-regjeringen fokuserte på å gjøre det enklere for innbyg-

gere å forstå hva forvaltningen driver med, mens Solberg-regjeringen har prøvd å gjøre det 

enklere for innbyggere å kunne bruke offentlige tjenester. Undesøkelsen konkluderer med at 

«alle» vil til en viss grad det samme, modernisering og fornying er mål som konstant gjentas 

uavhengig av hvem som sitter med makten i Norge. Aspøy setter derfor spørsmålstegn ved 

hvordan disse målene igjen og igjen kan presenteres som nye, særlig fordi det ifølge hans un-

dersøkelse kun er halvparten av tiltakene som fungerer.38 

Det kan finnes flere grunner til at reformer og tiltak i offentlig forvaltning ikke går som planlagt 

og ønsket. I 1989 ble det oppnevnt en styringsgruppe som skulle analysere offentlige virksom-

heters effektiviseringsmuligheter. Resultatene ble analysert og presentert i en utredning som ble 

utgitt i 1991. Utredningen inneholder flere forslag til hvorfor forvaltningen ikke er så effektiv 

som det gjerne forventes eller politikere skulle ønske. For eksempel kan det være at effektivi-

tetshensyn ikke veier tungt nok i forhold til andre hensyn og verdier vi har i samfunnet.39 

En definisjon av informasjonsressursforvaltning som ble utviklet i 1994 innebærer å ha «et hel-

hetlig syn på innsamling, behandling, utveksling og formidling av (elektronisk) informasjon 

innenfor en organisasjon og mellom organisasjoner».40 Nesten 20 år senere inspirerte denne 

definisjonen daværende Difi sin definisjon av informasjonsforvaltning: «et helhetlig syn på ak-

tiviteter, verktøy og andre tiltak for å bidra til best mulig kvalitet, utnyttelse og sikring av in-

formasjon i en virksomhet».41 

 
37 Gregson (1995). 
38 Aspøy (2016) s. 16-19. 
39 NOU 1991: 28 s. 27. 
40 Statskonsult (1995: 5) s. 54. 
41 Direktoratet for forvaltning og ikt (2013: 10) s. 8. 



13 

I Norge i dag er prinsippet om kun én gang for det meste forankret i stortingsmeldingen Digital 

agenda fra 2015, med fokus på gjenbruk innad i Norge. Videre i oppgaven skal jeg gå gjennom 

noen initiativer og rammeverk som underbygger prinsippet i EU, og fungerer som forankring 

og opphav til prinsippets betydning i Norge. I tillegg håper jeg på å fremheve noen av de ulike 

utfordringene som oppstår i forsøk på å etterleve prinsippet om kun én gang.  

2.2 Forankring og tilretteleggelse i EU 

2.2.1 Study on eGovernment and the Reduction of Administrative Burden 

I 2014 ble det utgitt en rapport utviklet av Ernst & Young og det danske Teknologiske Institutt 

på vegne av Europakommisjonen, basert på EUs daværende eGovernment Action Plan.42 Rap-

porten omhandler hvordan best mulig redusere forvaltningens administrative byrde, ved å blant 

annet etterleve prinsippet om kun én gang. Rapporten spår at en felles strategi for etterlevelse 

av prinsippet om kun én gang innad i EU, vil kunne spare medlemslandene for ca. fem milliar-

der euro per år innen året 2017.43 

Rapporten viser at mer enn 70 % av landene i undersøkelsen (medlemslandene, seks andre eu-

ropeiske land (inkludert Norge), samt sju land utenfor Europa) hadde satt i gang tiltak som skal 

bidra til å etterleve prinsippet om kun én gang på nasjonalt nivå.44 Tiltakene var dog ikke en-

keltstående satsninger eller initiativer, men heller inkorporert i rammeverk, regelverk eller 

andre typer tiltak som skal bidra til effektivisering av forvaltningen. På grunn av dette er det 

ifølge forskningen umulig å forstå effekten av prinsippet uten å også vurdere rammene som er 

lagt for etterlevelse. Likevel påpekes det i rapporten at prinsippet om kun én gang ofte var en 

svært viktig og konkret faktor i disse større tiltakene.45 Dette funnet samsvarer med min hypo-

tese om at det er nødvendig å kartlegge prinsippet og prinsippets føringer tilstrekkelig, for å 

kunne forstå hvordan prinsippet etterleves jf. hovedavsnitt 1.2 ovenfor. 

Undersøkelsen tar også for seg ansvarsfordelingen innad i landene. Alle landene med i under-

søkelsen hadde pekt ut en offentlig virksomhet med ansvar for implementering av tiltak som 

skulle bidra til etterlevelse av prinsippet om kun én gang, vanligvis en virksomhet med ut-

øvende makt. Rapporten fremhever at dette ofte innebar en helhetlig fremgangsmåte som krever 

 
42 Jf. COM (2010) 743. 
43 Gallo (2013) s. 25. 
44 Gallo (2013) s. II. 
45 Gallo (2013) s. 5. 
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koordinering, samarbeid og tydelige sammenhenger på tvers av organisatoriske skillelinjer i 

forvaltningen. Disse funnene tilsier ifølge rapporten at for å ha en effektiv implementering av 

tiltak som skal bidra til å etterleve prinsippet om kun én gang, er det nødvendig å utpeke en 

myndighet med ansvar for koordinering; integrere forskjellige digitale tjenester; og etablere det 

rapporten referer til som one-stop government.46 One-stop government handler om å tilby en 

brukerrettet samlet og integrert løsning for ulike tjenester fra flere forskjellige offentlige virk-

somheter, med utgangspunkt i at tjenestene skal være tilgjengelige via et felles tilgangspunkt.47 

I en artikkel utgitt av tre forfattere tilknyttet det tekniske universitetet i München hevdes det at 

one-stop government er avgjørende for å ha en effektiv digital forvaltning.48 

Undersøkelsen kartlegger også flere utfordringer som landene i studien møter på i forsøk på å 

implementere tiltak som skal bidra til etterlevelse av prinsippet om kun én gang. De vanligste 

utfordringene er mangel på kommunikasjon mellom offentlige virksomheter, da særlig på grunn 

av siloinndelinger; høye kostnader i tilknytning til implementering av nye løsninger; person-

vernutfordringer; og behov for organisatoriske endringer, med tilhørende arbeidspraksis og -

kultur. Disse utfordringene var spesifikke til de landene som allerede var i gang med tiltak for 

å etterleve prinsippet om kun én gang. I tillegg viste det seg at å implementere flere, avanserte 

digitale tjenester for å etterleve føringer om prinsippet om kun én gang, ikke var nok i seg selv. 

For å hente ut gevinstene er det nødvendig at brukere tar løsningene i bruk. Den mest effektive 

måten å få dette til å skje på viste seg i undersøkelsen å være at forvaltningen kunne tilby per-

sontilpassede tjenester.49 

2.2.2 EU eGovernment Action Plan 2016-2020: Accelerating the digital 

transformation of government 

EU har utarbeidet flere planer for gjennomføring av digitalisering i løpet av de siste femten 

årene (se den forrige planen nevnt i underavsnitt 2.2.1 ovenfor). Planene har fungert som poli-

tiske instrumenter for modernisering av europeiske forvaltninger, i tillegg til å tilrettelegge for 

samarbeid og koordinering mellom ulike medlemsland. Ideen er at en samlet plan vil bidra til 

enklere tilgang på digitale tjenester for medlemslandene og deres innbyggere, i tillegg til at 

 
46 Gallo (2013) s. 6. 
47 Wimmer (2002) s. 118. 
48 Böhm (2010) s. 2. 
49 Gallo (2013) s. 7. 
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tjenestene skal være raskere; billigere; og mer brukerrettet. Denne planen lanserer ingen konk-

rete prosjekter, og har heller ikke et dedikert budsjett, men skal fungere som et verktøy for å 

koordinere og prioritere andre midler.50 

Planen fastsetter at alle prosjekter som iverksettes som en forlengelse av planen må ta hensyn 

til sju underliggende prinsipper. Et av disse prinsippene er prinsippet om kun én gang, noe som 

innebærer at offentlige forvaltninger skal sikre at borgere og virksomheter kun oppgir informa-

sjonen sin til forvaltningen én gang. I tillegg påpekes det at forvaltningen kan gjenbruke denne 

informasjonen, så lenge behandlingen forholder seg til gjeldende regelverk for behandling av 

personopplysninger.51 

2.2.3 The once-only principle project (TOOP prosjektet) 

Europakommisjonen lanserte The Once-Only Principle Project (heretter TOOP prosjektet) i 

januar 2017 som et prosjekt med 51 virksomheter i 21 ulike europeiske land. Målet med TOOP 

prosjektet er å utforske hvordan prinsippet om kun én gang kan fungere på tvers av landegren-

ser.52 Ifølge prosjektdokumentasjon skal TOOP prosjektet også bidra til store fordeler for inn-

byggere, for eksempel tidsbesparelser. I tillegg skal TOOP prosjektet bidra til at det gjøres færre 

feil og at opplysningene som gjenbrukes derfor er mer pålitelige.53 

TOOP prosjektet har som mål å koble sammen registre og virksomhetsarkitektur fra de 21 eu-

ropeiske landene, gjennom å implementere pilot-løsninger på tvers av landegrenser. En av for-

delene med prosjektet er at virksomheter enklere skal kunne etterleve sine rettslige forpliktelser, 

ved å redusere det Europakommisjonen omtaler som virksomheters administrative byrde. Det 

ble rapportert i 2019 at prosjektet hadde oppnådd nesten alle kriterier de ble målt på. Målet skal 

videre være å fokusere på å utvikle planer som sørger for at de tekniske løsningene som har 

blitt utviklet under prosjektet, får leve videre når prosjektet er avsluttet.54 

 
50 Jf. COM (2016) 179 s. 1-2. 
51 Jf. COM (2016) 179 s. 4. 
52 The European Commission (u.å.). 
53 Graux (2018). 
54 TOOP (2019). 
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2.2.4 The European Interoperability Framework (EIF) 

I mars 2017 ble det tydeliggjort et behov for å oppdatere EUs rammeverk for interoperabilitet.55 

Rammeverket inneholder 47 konkrete anbefalinger til offentlige virksomheter om hvordan de 

skal bedre tilrettelegge for interoperabilitet. Rammeverket inneholder råd om hvordan regelverk 

bør vedtas for å ivareta rettslig interoperabilitet og forhindre rettslige barrierer for etterlevelse 

av prinsippet om kun én gang.56 

Flere av anbefalingene baserer seg på 12 ulike underliggende prinsipper, hvorav det sjette kan 

oversettes til brukerretting. Målet med prinsippet er å tilrettelegge for at alle brukere av offent-

lige europeiske tjenester skal dra nytte av tjenestene. Dette skal videre oppnås ved å utvikle 

digitale tjenester med utgangspunkt i brukeres behov. En av anbefalingene basert på dette prin-

sippet er at så langt det er rettslig mulig skal brukere kun behøve å oppgi informasjon om seg 

selv én gang. I tillegg skal offentlige virksomheter ha tilgang på og kunne dele denne informa-

sjonen innenfor de rettslige rammene som er satt.57 

2.2.5 EU-wide digital Once-Only Principle for citizens and businesses: Policy 

options and their impacts (Once-Only Principle Study) 

I 2017 ble det også publisert en rapport som analyserte virkninger og forutsetninger for etterle-

velse av prinsippet om kun én gang. Rapporten ble utarbeidet av fire konsulentfirmaer på opp-

drag fra Europakommisjonen, basert på litteraturstudier og undersøkelser av offentlige myn-

digheter; virksomheter; og «sentrale folks oppfatninger».58 Undersøkelsen viser delvis hva 

slags effekt etterlevelse av prinsippet om kun én gang har hatt. Det viste seg igjen at etterlevelse 

av prinsippet sjeldent er hovedmålet for de tiltakene og initiativene som tilrettelegger for etter-

levelse av prinsippet. I tillegg forutsettes det for etterlevelse av prinsippet om kun én gang, en 

felles forståelse for, og anerkjennelse av gjenbruk av opplysninger som et gode for virksomhe-

ter.59 

Rapporten påpeker flere utfordringer EU står ovenfor for å etterleve prinsippet om kun én gang. 

En av de grunnleggende forutsetningene for at prosjekter som for eksempel TOOP prosjektet 

 
55 Jf. COM (2017) 134. 
56 The European Commission (2017) s. 27. 
57 The European Commission (2017) s. 15-16. 
58 Cave (2017) s. 68. 
59 Cave (2017) s. 44-45. 
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skal lykkes er ifølge rapporten et felles, overordnet regelverk. Basert på funn gjort i undersø-

kelsen som rapporten bygger på, anbefaltes det å utvikle et EU-direktiv, for å tydeliggjøre for-

mål og rettslig grunnlag for utveksling av data. Flere av de som ble intervjuet i undersøkelsen 

viste til usikkerhet rundt personvernregelverk som vesentlige utfordringer. Det blir derfor på-

pekt i rapporten at det er spesielt viktig å etablere rettslig grunnlag for utveksling av person-

opplysninger, i sammenheng med innføringen av personvernforordningen og viderebruk av per-

sonopplysninger.60 Rapporten inneholder også et forslag om å opprette et register som skal til-

rettelegge for deling av data. Det anbefales at registeret bør inneholde datasettets egenskaper, 

som for eksempel kvalitet og format; og metoder for å tilegne seg tilgang til datasettet.61 

2.2.6 Sammenstilling av funn og eksempel på etterlevelse av prinsippet om kun én 

gang i EU: Forordning om digital portal for informasjon om det indre marked 

(SDGR) 

Rapporten fra 2017 gjengir funn som tilsier at EU trenger et felles, overordnet regelverk for at 

prosjektene på tvers av landegrenser skal ha effekt. Dette gjaldt særlig for å håndtere person-

vernutfordringer ved deling av data, som for eksempel tydelig formål og rettslig grunnlag for 

utveksling av data. EU behandler for tiden forordning om digital portal for informasjon om det 

indre marked (SDGR), som skal legge rettslig grunnlag for å opprette en digital portal for in-

formasjon om det indre markedet. Formålet med portalen er at det skal gjøres enklere for både 

innbyggere og virksomheter å få tilgang på informasjon som skal bidra til å bevare de rettighe-

tene de har innad i EUs indre marked.62 SDGR-portalen skal bidra med informasjon; assistanse; 

mekanismer; og tjenester til både innbyggere og virksomheter i EU, relatert til arbeid; reise; 

utdannelse; helsetjenester; og forbrukerrettigheter. Planen er å gjøre noen av disse tjenestene 

tilgjengelige for EØS-land, som for eksempel Norge.63 Portalen vil derfor tilrettelegge for et-

terlevelse av prinsippet om kun én gang, fordi informasjon deles direkte mellom aktører og ikke 

dupliseres.64 Regelverket som ligger til grunn for SDGR-portalen spesifiserer blant annet at all 

 
60 Cave (2017) s. 17-18. 
61 Cave (2017) s. 48. 
62 Jf. COM (2017) 256 pk. 1. 
63 Regjeringen (2018). 
64 Jf. COM (2017) 256 art. 29. 
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behandling av personopplysninger må skje i samsvar med reglene angitt i personvernforord-

ningen,65 og kan fungere som et slikt regelverk rapporten fra 2017 etterlyser. 

Rapporten fra 2013 viser blant annet at for å ha en effektiv implementering av tiltak som skal 

bidra til å etterleve prinsippet om kun én gang, er det nødvendig å etablere one-stop govern-

ment. One-stop government innebærer blant annet å tilby løsninger som er brukerrettet, noe 

som er i tråd med anbefalingene i EUs rammeverk for interoperabilitet, om å utvikle digitale 

tjenester med utgangspunkt i brukeres behov. Samordning av strategier for etterlevelse av prin-

sippet om kun én gang innad i EU, ble spådd å bidra til store økonomiske besparelser. Dette 

hadde sannsynligvis sammenheng med at høye kostnader i tilknytning til implementering av 

nye løsninger, var en av de vanligste utfordringene landene som hadde satt i gang tiltak for å 

etterleve prinsippet om kun én gang før 2013 møtte på. 

SDGR-portalen skal ha ett felles grensesnitt som inkorporeres i et allerede eksisterende euro-

peisk system (Your Europe), og deretter dirigere brukere av tjenesten til relevant informasjon 

utgitt av de enkelte nasjonene. Dette kan sees i sammenheng med TOOP prosjektet, som bidrar 

til å utforske hvordan prinsippet om kun én gang kan fungere på tvers av landegrenser. SDGR-

portalen samsvarer godt med kravene til one-stop government, som handler om å tilby en samlet 

og integrert løsning for ulike tjenester via et felles tilgangspunkt. Informasjonen SDGR-porta-

len gir tilgang til skal driftes av en utpekt nasjonal myndighet i hvert medlemsland,66 noe som 

også er i tråd med hva rapporten fra 2013 anbefalte for å ha en effektiv implementering av tiltak 

som skal bidra til å etterleve prinsippet om kun én gang. 

2.3 Den politiske målsettingen: forankring og styring i Norge 

2.3.1 Digital agenda for Norge 

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge peker ut prinsippet om kun én gang som en ho-

vedambisjon i forvaltningspolitikken. Slike agendaer og planer er vanlig forekomst i EU, og 

Digital agenda kan sammenlignes med Europakommisjonens digitale agenda for Europa.67 

Ifølge Digital agenda, går prinsippet om kun én gang ut på at forvaltningen skal gjenbruke den 

informasjonen de har i stedet for å spørre brukerne på nytt om de samme opplysningene. I 

 
65 Jf. COM (2017) 256 art. 29. 
66 Jf. COM (2017) 256 fortalepunkt 13. 
67 Jf. COM (2010) 245. 
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tillegg til informasjonen innbyggere selv oppgir, gjelder prinsippet også den informasjonen som 

forvaltningen produserer og henter fra andre kilder.  

Digital agenda fungerer som overordnet retningsgivende for digitalisering av offentlig forvalt-

ning. Målet med meldingen er å tilrettelegge for at Norge kan utnytte digitale tjenester på en 

måte som er til samfunnets beste. Føringene gitt skal bidra til å legge et godt grunnlag for bru-

kerrettet, effektiv og omstillingsdyktig forvalting, samt øke verdiskapning for alle. Dette skal 

ifølge meldingen bidra til at både privatpersoner og virksomheter spares for arbeid.68 Digital 

agenda legger blant annet frem fem hovedprioriteringer som angir retninger og tiltak for den 

norske IKT-politikken. Disse prioriteringene er som følger: å sette brukeren i sentrum; å gjøre 

IKT til en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet; å ha en effektiv digitalisering 

av offentlig sektor; og ivareta godt personvern og informasjonssikkerhet.69 

Den første hovedprioriteringen som ramses opp i Digital agenda handler om at innbyggeres 

behov skal være utgangspunktet for digitaliseringstiltak i forvaltningen. Poenget med å sette 

brukeren i sentrum vil være å utvikle sammenhengende og helhetlige digitale tjenester fra det 

offentlige. Dette er viktig for at borgere skal ønske å benytte de digitale tjenestene det offentlige 

tilbyr, og forutsetter samarbeid på tvers av sektorer i forvaltningen. Denne hovedprioriteringen 

er lik det prinsippet EUs rammeverk for interoperabilitet legger til grunn for sin anbefaling om 

å etterleve prinsippet om kun én gang jf. underavsnitt 2.2.4 ovenfor. 

I tillegg til at digitale tjenester skal oppleves som enklere, er det også et mål at de skal gi merk-

bar merverdi i form av for eksempel raskere saksgang, enklere innsynsrutiner og ikke minst 

redusert behov for innrapportering av data. En av forutsetningene stortingsmeldingen legger til 

grunn for at dette skal la seg gjøre, er at offentlig sektor må jobbe på tvers av virksomheter og 

forvaltningsnivåer, samt benytte teknologi på innovative måter.70 

 
68 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 209. 
69 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 12. 
70 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 38-39. 
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2.3.2 Stegvis operasjonalisering av prinsippet om kun én gang 

2.3.2.1 Ambisjonstrappa 

Målet om å gjenbruke informasjon i høyest mulig grad har blitt visualisert flere ganger som 

stegvis operasjonalisering i en ambisjonstrapp: 

 

Figur 2: Ambisjonstrapp for etterlevelse av prinsippet om kun én gang.71 

De tre forskjellige ambisjonsnivåene i Figur 2 er beskrevet som trinn som må nås for å komme 

videre. De aktuelle trinnene i ambisjonstrappa er delvis avhengig av hverandre, og delvis uav-

hengig. Videre skal jeg redegjøre for trinnene. 

2.3.2.2 Oversikt over data: orden i eget hus 

Det første ambisjonsnivået i figur 2 handler om å etablere felles oversikt over data som eksis-

terer. En slik oversikt forutsetter det som heter orden i eget hus. Orden i eget hus er et mål som 

innebærer at virksomheter skal ha oversikt over all dataen de har. Offentlige virksomheter skal 

blant annet ha oversikt over hvilken informasjon den har; hva informasjonen betyr; i hvilken 

sammenheng den ble innhentet; hva informasjonen skal brukes til; hvem informasjonen kan 

deles med; hvordan informasjonen skal sikres; og hvor lenge den skal bevares.72 Dette arbeidet 

innebærer altså å kartlegge juridiske rammer for bruk av dataen. Digitaliseringsdirektoratets 

veileder for orden i eget hus inneholder et enkelt klassifiseringssystem for hvordan virksomhe-

ter kan vurdere hvem som kan få tilgang til dataene. Systemet kalles trafikklyssystemet, og 

deler informasjon i tre tilgangsnivåer: offentlig (grønn); begrenset offentlighet (gul); og unntatt 

 
71 Figur hentet fra Norheim (2019a). 
72 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 44-45. 
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offentlighet (rød). Målet med orden i eget hus er å bidra til at det blir enklere å rydde i, og ha 

oversikt over intern data. Ifølge Digital agenda skal orden i eget hus gjøre det enklere å kunne 

utnytte dataene effektivt, både internt og ved utveksling og viderebruk.73  

Det fremheves i Digital agenda at arbeidet med å både ha oversikt (orden i eget hus) og forvalte 

oversikt over data innad i en virksomhet er et kontinuerlig arbeid. Det fremheves også at det er 

stor forskjell på hvor langt ulike offentlige virksomheter har kommet i dette arbeidet, samt hva 

som trengs av veiledning og verktøy for å gjennomføre arbeidet.74 Dette kalles gjerne modenhet 

hos virksomheten. Rapporten IT i praksis fra 2018 påpeker at alt moderniseringsarbeid burde 

ha fokus på å oppnå orden i eget hus, fordi virksomheter som har tilstrekkelig orden i eget hus 

vil ha et bedre utgangspunkt når det skal utvikles nye tjenester. Særlig gjelder dette hvis de nye 

tjenestene går på tvers av virksomheter.75 

I tillegg til å være praktisk, påstås det i Digital agenda at slik orden også vil bidra til å etterleve 

krav om internkontroll og informasjonssikkerhet fra personvernforordningen. God informa-

sjonsforvaltning vil derfor kunne bidra til å styrke personvernet. Målet om orden i eget hus kan 

ifølge Digital agenda også leses ut av andre eksisterende regelverk om personvern og arkiv, 

hvor oversikt over egen informasjon er grunnleggende.76 Veilederen for orden i eget hus går 

gjennom hvordan ulike regelverk begrunner å ha orden i eget hus.77 

2.3.2.3 Tilgang til data: Felles datakatalog 

2.3.2.3.1 Innledning 

Det andre ambisjonsnivået i figur 2 ovenfor forutsetter at dataene og tilhørende tjenester er 

tilgengelige for andre virksomheter. Oversikten skal være søkbar og kunne bidra til tjenesteut-

vikling. Et eksempel på en slik oversikt er prosjektet Felles datakatalog. Tidligere i år ble det 

kunngjort at data.norge.no slås sammen med Felles datakatalog. Dette gjøres for å forenkle 

prosessene med å finne og bruke data.78 

 
73 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 44-50. 
74 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 50. 
75 Ingebretsen (2018). 
76 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 46-49 
77 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018) hovedavsnitt 6.7. 
78 Digitaliseringsdirektoratet (2020b). 
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Felles datakatalog er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene 

og de øvrige medlemmene av Skate. Katalogene skal gi en oversikt over hva slags data som 

finnes hos ulike virksomheter, samt hvordan de kan brukes og hvem som er ansvarlig for data-

ene.79 I 2018 skrev underdirektør for digitalisering i Brønnøysundregistrene, Jan Erik Nerdal, 

at det mangler helhetlig styring av informasjonen som det offentlige forvalter. Dette inkluderte 

at det manglet en oversikt over hva slags informasjon som eksisterer, hvordan den behandles 

og hvem som kan få tilgang til den. Krav til samordning vil ifølge Nerdal derfor ikke være 

fruktbart, så lenge det ikke er tilrettelagt for oversikt over hva som finnes hvor.80 Ideen bak 

Felles datakatalog er nettopp å bøte på dette. Fagdirektør for digitalisering i Brønnøysundre-

gistrene, David Norheim, dro en kjent sammenligning for regjeringens digitaliseringsutvalg i 

2019 og sa at dersom data er den nye oljen, slik som hevdes, trengs det verktøy som egner seg 

til å foredle den.81 

I tillegg til etablerte fagfolks meninger, understøttes løsningen av en rapport utviklet av Difi i 

2013. «Informasjonsforvaltning i offentlig sektor» inneholdt en definisjon som innebar at in-

formasjonsforvaltning skulle: «bidra til best mulig kvalitet, utnyttelse og sikring av informasjon 

i en virksomhet».82 Rapporten beskriver fem krav som skal sikre effektiv forvaltning av datasett 

hos offentlige virksomheter: datasettene i virksomheten er beskrevet i en oversikt; oversikten 

er publisert; tilgang til data er vurdert; dataelementene er beskrevet og beskrivelsene er struk-

turerte og maskinlesbare. Rapporten fremhever at tilgjengeliggjøring av data for gjenbruk vil 

gjøre det enklere å utvikle sammenhengende og helhetlige tjenester.83 Dette er også et av ho-

vedmålene i den nyeste digitaliseringsstrategien for Norge jf. underavsnitt 2.3.4 nedenfor.84 

Prosjektet Felles datakatalog skal altså bidra til mer effektiv informasjonsforvaltning og videre 

tilrettelegge for etterlevelse av prinsippet om kun én gang. 

2.3.2.3.2 Redegjørelse av katalogene 

Felles datakatalog består av fire delkataloger: datasettkatalogen; API-katalogen; begrepskata-

logen; og katalogen for informasjonsmodeller. Datasettkatalogen er en oversikt over hva slags 

 
79 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 50. 
80 Nerdal (2018). 
81 Norheim (2019a). 
82 Direktoratet for forvaltning og ikt (2013: 10) s. 8. 
83 Direktoratet for forvaltning og ikt (2013: 10) s. 18-23. 
84 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019a) kapittel 2. 
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datasett som eksisterer hos de virksomhetene som har bidratt. Katalogen inneholder beskrivel-

ser av hvilke data som finnes hos de ulike virksomhetene, hvordan de henger sammen og hva 

dataene betyr. Formålet med løsningen er at hvem som helst kan søke etter opplysninger som 

finnes hos de bidragsytende virksomhetene og (forutsatt at de har tilgang) bruke de, for eksem-

pel til analyseformål.85 

API-katalogen inneholder en oversikt over beskrivelser av de grensesnittene til data og standar-

der som bidragsyterne har gjort tilgjengelig. Et API er et grensesnitt mot en eller flere tjenester 

i for eksempel et operativsystem, og klarlegger hvordan det er mulig å koble på ny funksjona-

litet uten å sette seg inn i applikasjonens kildekode.86 API-katalogen skal tilrettelegge for ef-

fektiv utnyttelse av tjenestebeskrivelser og begrepsbruk, samt bidra til høyere gjennomførings-

evne for digitaliseringsprosjekter. Ideen er at tilstrekkelig oversikt og forståelse av tilgjengelige 

API-er vil bidra til å dra nytte av grunndata på en mer fullstendig måte, noe som vil føre til 

høyere kvalitet på tjenestene som tar API-ene i bruk.87  

Gode beskrivelser av API-ene er helt avgjørende for å oppnå tilstrekkelig oversikt og tilrette-

legge for gjenbruk. Offentlige virksomheter har tidligere beskrevet sine API-er på forskjellige 

måter, men med Felles datakatalog sine standarder blir beskrivelsene ifølge Skate, bedre; mer 

gjengivende; og mer forståelige for alle parter. Felles standarder for beskrivelser var i utgangs-

punktet et av målene med å etablere API-katalogen.88 Søkefunksjon gjør det enkelt for virk-

somheter å finne aktuelle API-er; forenkle analysearbeid av beskrivelser; og bidra til mer sam-

ordning, forenkling og gjenbruk. 

I 2019 ble felles begrepskatalog lansert som en utvidelse av Felles datakatalog. Direktørene i 

Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Språkrådet, samt en avdelingsdirektør i Difi påpekte 

ved lansering at definisjoner er avgjørende for at begreper skal kunne forstås riktig i ulike kon-

tekster. Felles begrepskatalog skal bidra til både å samordne begreper der det er mulig, og vise 

oversikt der det er nødvendig med ulike definisjoner.89 Begrepskatalogen skal altså bidra til å 

skille de ulike begrepene fra hverandre, selv om de er like. Flere av datasettene inneholder data 

som kan bety forskjellige ting i forhold til hvilken sammenheng dataene brukes i. Skatteetaten 

 
85 Digitaliseringsdirektoratet (u.å.b). 
86 Rossen (2019). 
87 Digitaliseringsdirektoratet (2019). 
88 Yang (2017). 
89 Brekk (2019). 
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har for eksempel to forskjellige definisjoner av begrepet «forelder», som sannsynligvis brukes 

i to forskjellige kontekster. Begrepskatalogen har en sammenlignings-funksjon som gjør det 

mulig å sammenligne flere begreper ved siden av hverandre. Denne funksjonen vil bidra til at 

det blir enklere å undersøke hvilken definisjon av et begrep som passer best til hvilket bruk: 

 
Skjermbilde 1: Sammenligning av "forelder"-begrep.90 

Begrepene som registreres i begrepskatalogen kan også kobles til datasett som er registrert i 

Felles datakatalog. Dette bidrar til at en bruker enkelt kan finne definisjonen til et begrep i et 

datasett. Det er både mulig å registrere egne begreper i katalogen, samtidig som det foregår 

høsting fra lokale begrepskataloger, for eksempel fra Skatteetaten. Høsteløsningen forutsetter 

en viss grad av orden i eget hus, i tillegg til at deling av begreper i seg selv forutsetter systema-

tisk begrepsarbeid, noe flere og flere virksomheter arbeider med nå.91 

Antallet norske virksomheter som ønsker å bidra til og å dra nytte av gjenbruk av data øker.92 

Dette gjelder både private og offentlige virksomheter. Åpenbart har disse aktørene ulike ut-

gangspunkt og behov når de skal bruke data. For eksempel er det mulig at en privat bank og 

NAV har behov for ulike summer som begge kan defineres som «inntekt». Selv om samordning 

av begrepsbruk blir ansett som en forutsetning for at prinsippet om kun én gang skal være gjen-

nomførbart,93 vil det alltid være en del situasjoner som krever ulike definisjoner. Like begreper 

 
90 Skjermbilde tatt fra Digitaliseringsdirektoratet (u.å.b). 
91 Brønnøysundregistrene (u.å.a). 
92 Møte med Marit Torseth og Steinar Skagemo, rådgivere i Brønnøysundregistrene. 7. oktober 2019. 
93 Se for eksempel Brekk (2019). 
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kan brukes på forskjellige måter mellom ulike virksomheter, fordi det finnes ulike informa-

sjonsbehov i ulike virksomheter. I tillegg kan det være forskjellige (rettslige og ikke-rettslige) 

krav og retningslinjer for begrepsbruk på tvers av offentlige og private virksomheter. 

Direktørene i Brønnøysundregistrene, Språkrådet og Skatteetaten, samt en avdelingsdirektør i 

daværende Difi påpekte i 2019 at begrepskatalogen kan bidra til at regelverk gjøres mer for-

ståelig for innbyggere. Katalogen er offentlig tilgjengelig og vil derfor gjøre det enklere for 

borgere å undersøke hva ulike virksomheter mener med ulike begreper som brukes i offentlige 

skjemaer, veiledninger, datasystemer og på nettsider.94 

Katalogen med informasjonsmodeller er den nyeste katalogen i Felles datakatalog. En informa-

sjonsmodell er en beskrivelse av den informasjonen en virksomhet trenger å motta eller selv 

produsere for å utføre sitt daglige virke. Informasjonsmodeller redegjør for struktur, sammen-

heng og betydning av den aktuelle informasjonen. Modellene er standardiserte og lesbare for 

både maskiner og mennesker, og bidrar til felles forståelse og representasjon av strukturen på 

det som skal deles. Slike modeller er et viktig bidrag til effektiv gjenbruk av data.95 Informa-

sjonsmodell-katalogen inneholder spesifikasjonene til API-ene som finnes i API-katalogen, og 

andre informasjonsmodeller som Felles datakatalog høster fra andre informasjonsmodell-kata-

loger. Katalogen skal tilrettelegge for oversikt over de informasjonsmodellene som eksisterer, 

og hvilke API-er de hører til.96  

2.3.2.4 Det siste ambisjonsnivået og vurdering av trinnene 

Det siste ambisjonsnivået i figur 2 oppnås når gjenbruk av data er fast praksis. Dette nivået 

innebærer tilrettelegging for harmonisering av begreper og gjenbruk som lov.97 Målet på dette 

ambisjonsnivået er at opplysninger skal hentes fra den kilden som er best oppdatert og dermed 

mest autorativ.98 

David Norheim fremhever Felles datakatalog-prosjektet som et verktøy for å understøtte prin-

sippet om kun én gang i en artikkel fra 2019.99 For regjeringens digitaliseringsutvalg samme år 

 
94 Brekk (2019). 
95 Tafjord (2018). 
96 Brønnøysundregistrene (u.å.b). 
97 Skate (2015) s. 14-15. 
98 Norheim (2019a). 
99 Norheim (2019b). 
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understreket han også at det er en forutsetning for at prinsippet om kun én gang skal være ef-

fektivt, at myndighetene har mulighet til å hente data fra den beste kilden, ofte fra virksomheten 

som hentet inn opplysningene i utgangspunktet.100 For at dette skal være mulig kreves det en 

oversikt over dataene som er forståelig på tvers av sektorer og virksomheter. Oppnåelse av slik 

oversikt innebærer i første omgang at virksomheter har orden i eget hus. Felles datakatalog 

tilrettelegger for oppnåelse av orden i eget hus ved å tilby en standard metode for beskrivelser. 

I tillegg kan disse beskrivelsene forstås og brukes på tvers av virksomheter. Jeg har illustrert 

hvordan dette henger sammen i en figur: 

 

Figur 3: Felles datakatalog som tilrettelegger for gjenbruk av data. 

I figur 3 ser vi at for å oppnå målet om gjenbruk av data, kreves først orden i eget hus hos 

virksomheter, også en oversikt som andre virksomheter kan forstå og utnytte. I kulepunktene 

til høyre for figuren er Felles datakatalogs bidrag til å oppnå disse målene. Registreringsløs-

ningene i Felles datakatalog tilrettelegger godt for å beskrive datasett, grensesnitt, begreper og 

informasjonsmodeller på detaljerte måter. For eksempel er tittel; beskrivelse; tilgangsnivå og 

tema obligatorisk for datasett, i tillegg til for eksempel muligheter for å oppgi søkeord; eksem-

peldata; relasjoner til andre datasett; og opphav. Katalogene er presentert som en offentlig til-

gjengelig oversikt, med innebygd tilgangsstyring. Dette sammenfaller også med anbefalingen 

 
100 Norheim (2019a). 
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fra rapporten utgitt av Europakommisjonen i 2017, hvor det anbefales å opprette et register med 

datasetts egenskaper og metoder for å tilegne seg tilgang til datasett jf. underavsnitt 2.2.5 oven-

for. Brønnøysundregistrene fremhever i tillegg i en sluttrapport at en oversikt over hvem som 

har rettslig tilgang til hva slags informasjon, vil bidra til et mer åpent samfunn, enklere innsyn 

og mer tillit.101 

2.3.3 Digitaliseringsrundskrivet 

Digitaliseringsrundskrivet oppsummerer føringer og anbefalinger som er relevante for digitali-

sering i offentlig sektor. Rundskrivet fremhever etterlevelse av prinsippet om kun én gang som 

et langsiktig mål og en av hovedprioriteringene i IKT-politikken. Det gjeldende rundskrivet 

inneholder også et generelt pålegg om at virksomheter må ha orden i eget hus: «den enkelte 

virksomhet skal ha tilstrekkelig oversikt over hvilke data den håndterer». Digitaliseringsrund-

skrivet inneholder krav om tilrettelegging for gjenbruk og viderebruk av informasjon, så lenge 

det foreligger rettslig grunnlag. Kravet etterfølges av en anbefaling om at virksomheter bør 

sørge for at data skal kunne gjøres tilgjengelig i et langtidsperspektiv, med fokus på å ivareta 

integritet, autentisitet, anvendbarhet og pålitelighet.102 

Rundskrivet fikk i fjor kritikk for å ikke bidra nok til tilrettelegging for gjenbruk av opplys-

ninger. David Norheim, som er fagdirektør for digitalisering i Brønnøysundregistrene, skrev at 

Digitaliseringsrundskrivet må bidra mer til å støtte opp under arbeidet med å gjenbruke opplys-

ninger.103 Den nyeste versjonen av rundskrivet (utgitt desember 2019) er litt mer detaljert når 

det kommer til deling av data. For eksempel var virksomheter tidligere pålagt å legge til rette 

for at maskinlesbare data fra nye eller oppgraderte løsninger kunne deles og brukes av andre.104 

Det nyeste rundskrivet spesifiserer at dette skal skje ved å registrere datasett i Felles datakatalog 

og data.norge.no. 

2.3.4 Digitaliseringsstrategier i offentlig sektor 

Difi utarbeidet i 2019 en tverrgående digitaliseringsstrategi for offentlig forvaltning. Målet med 

strategien er å tilrettelegge for en endringsvillig forvaltning som skal gjenbruke informasjon på 

 
101 Brønnøysundregistrene (2015) s. 16. 
102 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019a) pk. 1.2. 
103 Norheim (2019a). 
104 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018) pk. 1.3. 
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en effektiv måte.105 Strategien klarlegger noen strategiske satsningsområder for å oppnå for-

valtningens mål. Blant annet fremhever strategien at god informasjonsforvaltning er nødvendig 

for å utnytte de mulighetene digitalisering gir. Ifølge strategien trengs det en grundig vending i 

måten offentlige virksomheter tilrettelegger for gjenbruk og deling av data på. For eksempel 

påpeker strategien at det er nødvendig å tilpasse regelverket for å oppnå målet om en mer data-

drevet forvaltning, og at nye løsninger må være basert på reelle behov. Strategien legger en 

smidig og trinnvis tilnærming til grunn for endringene som må gjøres.106 Dette harmoniserer 

med den stegvise operasjonaliseringen av kun én gang, visualisert som en ambisjonstrapp i figur 

2 ovenfor. 

Et av målene med strategien er å gjøre det enklere for blant annet kommuner å dele data innad 

i egen virksomhet. Dette skal blant annet styrke samhandling i forvaltningen og bidra til at 

brukere av tjenestene opplever sammenhengende tjenester. Som vi også vet fra Digital agenda, 

er det svært ulike modenhetsnivåer blant offentlige virksomheter jf. underavsnitt 2.3.2.2 oven-

for. Digitaliseringsstrategien legger til grunn at alt arbeidet som skal tilrettelegge for deling av 

data må ta hensyn til at offentlige virksomheter er på ulike modenhetsnivåer og derfor har ulike 

behov. På grunn av dette fastsetter strategien at det også må utvikles løsninger tilpasset de virk-

somhetene som ikke har et høyt nok modenhetsnivå. Et av tiltakene for at dette skal være mulig 

er å etablere et kompetansesenter, som skal tilby støtte til virksomheter som trenger og ønsker 

det.107 Kompetanseutvikling passer med det Braadland skriver om at offentlige virksomheter 

må ha og opprettholde digital kompetanse, til tross for at de nye tilbudene om informasjon som 

digital teknologi tilbyr, bidrar til at saksbehandlere får konsentrert seg mer om faktisk saksbe-

handling.108 

I tillegg la regjeringen frem en digitaliseringsstrategi i juni 2019. Digitaliseringsstrategien for 

offentlig sektor 2019–2025: «Én digital offentlig sektor», er en oppfølging av Digital agenda. 

Strategien inneholder innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, hvorav målet 

er å bidra til digital transformasjon i norske virksomheter.109 Kommunesektorens organisasjon 

 
105 Digitaliseringsdirektoratet (u.å.a). 
106 Direktoratet for forvaltning og ikt (2019) s. 19-20. 
107 Direktoratet for forvaltning og ikt (2019) s. 19-20. 
108 Braadland (2002) s. 59. 
109 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019b) s. 7. 
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(KS) har samarbeidet med regjeringen ved utvikling av strategien, for å bidra til at kommunene 

skulle få innflytelse i prioriteringer av nye tjenester.110 

Strategien fremhever at nye arbeidsmåter blir mulige og nødvendige med ny teknologi. Disse 

nye arbeidsmetodene inkluderer saksbehandling som er mye basert på regelverk. Det hevdes i 

strategien at regelverk kan utnyttes mer enn det gjør i dag, for å tilrettelegge for en mer datad-

revet forvaltning. Regelverket som er i bruk i dag tilrettelegger ifølge strategien tilstrekkelig 

nok for forsvarlig saksbehandling, også for en digitalisert forvaltning. Likevel anses det som en 

utfordring å sikre at regelverk følger den digitale utviklingen. Et digitaliseringsvennlig regel-

verk er ifølge strategien noe som krever både regelmessig arbeid, og at regelverksutviklere for-

står sammenhengen mellom prosesser, teknologi og regelverk. Med andre ord kreves det til-

strekkelig kompetanse. For å tilrettelegge for dette er det nødvendig å tydeliggjøre og definere 

prinsipper og kjennetegn for et digitaliseringsvennlig regelverk. Strategien fremhever sammen-

hengen mellom denne kompetansehevingen og arbeidet med å bruke klart lovspråk og innova-

sjon i offentlige virksomheter.111 

2.3.5 Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelse 

Utvalget som utredet statens datapolitikk i 1980-årene, konkluderte med at det var behov for 

enhetlige, systematiske beskrivelser av data. Dette gjaldt innad i enkelte virksomheter og på 

sentralt nivå. Mer presise beskrivelser skulle bidra til utvikling og digitalisering innad i virk-

somheter, samt en mer enhetlig forståelse i de store offentlige etatene, og videre tilrettelegge 

for felles systemløsninger.112 Det strategiske samarbeidsrådet og rådgivende organet Skate utga 

i 2015 en sluttrapport basert på en foranalyse av informasjonsforvaltning og -utveksling i of-

fentlig forvaltning. Skate påpeker i rapporten at orden i eget hus krever standardiseringstiltak 

for dokumentering av data og begreper.113 Disse konklusjonene gjenspeiles i dag i Digitalise-

ringsdirektoratets nye anbefalte standard for beskrivelser av begreper for offentlige virksomhe-

ter. Standarden er utviklet fordi begreper må være definert på en måte som er forståelig for 

andre enn de innad i virksomheten, slik at andre kan vurdere om de kan ta opplysningene i 

 
110 KS (2019). 
111 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019b) s. 28. 
112 NOU 1988: 40 s. 9. 
113 Skate (2015) s. 14-15. 
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bruk.114 Denne standarden skal altså bidra til å klarlegge hva slags informasjon virksomhetene 

innehar, og videre om andre virksomheter kan gjenbruke informasjonen til sine egne formål.  

Standarden er en del av Referansekatalogen som skal sikre tilgang til offentlig informasjon og 

tjenester på en standardisert måte for både innbyggere og næringslivet; samt bidra til bedre 

samhandling mellom offentlige virksomheter. Standarden er anbefalt, noe som innebærer at 

virksomhetene må ha en god grunn til å ikke følge den. Standarden bygger på en antakelse om 

at gjenbruk av data mellom offentlige virksomheter vil spare offentlig sektor, i tillegg til inn-

byggere, for dobbeltarbeid ved innsamling av informasjon, og videre bidra til å etterleve prin-

sippet om kun én gang.115 Denne antakelsen harmoniserer med målene fastsatt i undersøkelsen 

utført på vegne av Europakommisjonen i 2013 jf. underavsnitt 2.2.1 ovenfor, samt formodning-

ene gjort som grunnlag for TOOP prosjektet jf. underavsnitt 2.2.3 ovenfor. 

Standarden innfører både obligatorisk og valgfri metadata som må inkluderes i en beskrivelse 

av et begrep. For eksempel er «anbefalt term» og «definisjon» to obligatoriske beskrivelser som 

må med når et begrep skal presenteres. I tillegg foreslår standarden at for eksempel «tillatte 

termer» og «frarådete termer» kan inkluderes i beskrivelsen.116 Dette er tett knyttet til semantisk 

interoperabilitet. Pellerud omtaler semantisk interoperabilitet som at to forskjellige systemer 

kan utveksle data, med et felles begrepsapparat for hva de dataene skal inneholde, ved bruk av 

metadata.117 Standarden vil derfor bidra til etterlevelse av prinsippet om kun én gang ved å gjøre 

informasjon som opprinnelig brukes innad i en virksomhet, forståelig for andre virksomheter, 

og derfor sette de virksomhetene i stand til å vurdere og gjennomføre gjenbruk av informasjo-

nen. 

2.3.6 Oppsummering og vurderinger 

Prinsippet om kun én gang er altså en hovedambisjon i den norske forvaltningspolitikken. Dette 

er forankret både i Digital agenda og Digitaliseringsrundskrivet. Begrunnelsene er mange, blant 

annet sikrere beslutningsgrunnlag for vedtak fattet i forvaltningen; reduserte kostnader for virk-

somheter ved å forenkle prosesser; frigjøring av ressurser for både virksomheter og innbyggere 

 
114 Digitaliseringsdirektoratet (2020a) s. 3. 
115 Digitaliseringsdirektoratet (2020a) s. 3. 
116 Digitaliseringsdirektoratet (2020a) s. 8-9. 
117 Pellerud (2008) s. 326. 
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ved å redusere rapporteringsbyrden; styrke samhandling i forvaltningen; og bidra til sammen-

hengende tjenester for brukere. 

Digital agenda er svært overordnet, uten særlige konkrete tiltak for etterlevelse av prinsippet 

om kun én gang. Digitaliseringsrundskrivet har siden desember 2019 vært litt mer detaljert på 

konkrete tiltak for å tilrettelegge for deling på tvers av virksomheter, men byr etter min mening 

fortsatt på få krav og råd for at virksomheter skal bli modne nok til å kunne dele data. Digitali-

seringsstrategien utarbeidet av Difi bøter muligens på denne mangelen. Strategien legger ulike 

modenhetsnivåer til grunn for å arbeide med deling av data, og forsøker å tilrettelegge for en 

endringsvillig forvaltning. For eksempel er et av målene i Difis strategi at kommuner enklere 

skal kunne dele data innad i egen virksomhet. 

Basert på redegjørelsene ovenfor, mener jeg at en del av modningsarbeidet som må gjøres for 

at en virksomhet skal være i stand til å dele egne data med andre virksomheter er å få på plass 

tilstrekkelig orden i eget hus og standardiseringstiltak for dokumentering av data og begreper. 

Siden det ifølge Difis digitaliseringsstrategi er behov for en bred forandring i måten offentlige 

virksomheter tilrettelegger for gjenbruk og deling av data på, er det behov for samordnende 

tiltak på tvers av virksomheter. Dette er noe Digitaliseringsdirektoratets forvaltningsstandard 

for begrepsbeskrivelser skal bidra med. Det er som nevnt ikke pålagt å bruke standarden, men 

kravet om god grunn til å ikke følge den er muligens tilstrekkelig. Det er etter min mening helt 

avgjørende å ha tverrgående standardiseringer for at deling av data mellom virksomheter i ulike 

sektorer skal være effektivt.  
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3 Noen rettslige kjøreregler for informasjonsflyt: 

Personvernrettslige og forvaltningsrettslige hensyn 

3.1 Innledning og grunnleggende definisjoner 

Offentlig forvaltning baserer mye av sitt arbeid, for eksempel saksbehandling, på bruk av per-

sonopplysninger om innbyggere i Norge. Personopplysninger er enhver opplysning om en iden-

tifisert eller identifiserbar fysisk person.118 Det er noen grunnkrav som må være oppfylt for at 

en virksomhet kan behandle personopplysninger. For det første må det være definert en behand-

lingsansvarlig for behandlingen. En behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske perso-

nen som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som 

skal brukes for behandlingen. Behandlingsansvarlig kan for eksempel være en offentlig myn-

dighet. Hvem som er behandlingsansvarlig, eller kriterier for utpeking av behandlingsansvarlig, 

kan fastsettes i lov.119 Jeg kommer tilbake til behandlingsansvar i hovedavsnitt 3.6 nedenfor. 

I tillegg må all behandling av personopplysninger i utgangspunktet ha et selvstendig rettslig 

grunnlag. Jo mer inngripende en behandling av personopplysninger er, jo klarere må det retts-

lige grunnlaget for behandlingen være.120 Dette gjelder også når det kommer til viderebruk av 

personopplysninger jf. prinsippet om kun én gang. For eksempel kan gjenbruk av personopp-

lysninger være lovlig fordi det er fastsatt i nasjonal rett.121 En arbeidsgiver har for eksempel et 

rettslig grunnlag til å dele arbeidstakeres personopplysninger, ved å ha plikt til å rapportere 

opplysninger om inntekt og ansatte til NAV, SSB og Skatteetaten.122 Dette er et eksempel på 

en opplysningsplikt. Disse opplysningene kan igjen deles med for eksempel Husbanken.123  

Målet mitt med dette kapittelet er ikke å kartlegge alle reglene som gjelder for deling av data. 

Jeg ønsker snarere å resonnere litt rundt hvilke rettslige spørsmål som kan være viktig å vurdere 

i sammenheng med løsninger som skal etterleve prinsippet om kun én gang. Jeg tar hovedsake-

lig utgangspunkt i de generelle prinsippene for behandling av personopplysninger fra person-

vernforordningens artikkel 5. Prinsippene fungerer som rammer for fortolkning av de andre 

 
118 Jf. PVF art. 4(1). 
119 Jf. PVF art. 4(7). 
120 Olsen (2018) note a5-2. 
121 Jf. PVF art. 6(1)(e) jf. art. 2 og 3(b). 
122 Jf. a-opplysningsloven § 3. 
123 Jf. bustøttelova § 8. 



33 

bestemmelsene i forordningen, og er derfor grunnleggende for all behandling av personopplys-

ninger. De videre hovedavsnittene inneholder redegjørelser av disse prinsippene, i tillegg til 

vurderinger av hvordan de er relevante for deling av data i offentlig forvaltning. Disse vurde-

ringene bygger delvis på andre forfatteres tolkninger, og delvis mine egne. I tillegg tar jeg for 

meg noen aktuelle forvaltningsrettslige prinsipper. I siste hovedavsnitt i dette kapittelet tar jeg 

igjen for meg noen av førningene redegjort for i hovedavsnitt 2.3 ovenfor, og vurderer føringene 

opp mot funnene mine her i kapittel 3. 

3.2 Lovlig, rettferdig og åpen behandling av personopplysninger 

3.2.1 Lovlighet 

Det første prinsippet fra personvernforordningen handler om at behandling av personopplys-

ninger må være lovlig, rettferdig og åpen for den registrerte.124 Lovlighet kan bety at behand-

lingen må være i samsvar med forordningens bestemmelser om rettslig grunnlag.125 Schartum 

skriver derimot at lovlighet primært refererer til omkringliggende rett, for eksempel EU-rett; 

menneskerettskonvensjonen og den norske grunnloven. Dette innebærer at personopplysninger 

for eksempel ikke kan behandles i strid med ytringsfriheten.126 Dette samsvarer med forord-

ningens fortale, hvor det påpekes at behandling av personopplysninger må skje på grunnlag av 

den registrertes samtykke eller annet rettslig grunnlag fastsatt enten i personvernforordningen 

eller annen lov.127 

Norske kommuner har ifølge Difis konseptvalgutredning for deling av data fra 2018, ansvar for 

i underkant av 200 lovpålagte oppgaver. Ifølge Difi samsvarer ofte ikke begreper og bestem-

melser på tvers av de ulike regelverkene forvaltningen er bundet av, noe som kan komplisere 

deling av data.128 Som redegjort for i for eksempel underavsnitt 2.3.2.3.2 ovenfor, er harmoni-

sering av aktuelle begreper en viktig del av jobben med å tilrettelegge for deling av data på 

tvers av virksomheter. Difi skriver i sin konseptvalgutredning at det lang organisatorisk avstand 

fra kommuner til regelverksutviklere, som kan gjennomføre nødvendig harmonisering av be-

 
124 Jf. PVF art. 5(1)(a). 
125 Jf. PVF art. 6, 9-10. 
126 Schartum (2020) s. 89. 
127 Jf. PVF fortalepunkt 40. 
128 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018: 7) s. 32. 
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greper og bestemmelser. Denne avstanden kombinert med kompleksiteten i gjeldende regel-

verk, begrunner Difis konklusjon om at det er behov for å bistå kommunene for å sikre at kom-

munene kan utnytte data fra andre, på en lovlig måte.129 Basert på Difis redegjørelser er altså 

regelverk alene muligens ikke tilstrekkelig for å etterleve lovlighet ved deling av data. 

3.2.2 Rettferdighet 

Rettferdighet innebærer at innsamling av personopplysninger må fremstå som rimelig i forhold 

til formålet de skal brukes til, for den registrerte. I tillegg skal det også være forståelig og na-

turlig for den registrerte at den behandlingsansvarlige behandler de aktuelle personopplysning-

ene for det aktuelle formålet.130 Behandlingen skal ikke foregå på skjulte eller manipulerende 

måter.131 Dette innebærer ifølge Schartum en forholdsmessig avveining av ulike interesser.132 

For å etterleve prinsippet om rettferdighet er det viktig at innbyggere anser den aktuelle be-

handlingen som legitim. Et aktuelt eksempel i dag er Folkehelseinstituttet sin nye sporingsapp. 

Appen samler inn lokasjonsdata for å spore korona-smitte i befolkningen. En spørreundersø-

kelse publisert få dager etter lansering av appen i april, viste at mange hadde lastet ned appen. 

Selv om 18 % av de spurte var bekymret for hvordan myndighetene kom til å behandle infor-

masjonen samlet inn via appen,133 viser fortsatt en såpass stor oppslutning at mange føler spo-

ringen er legitim. Dersom det skulle vise seg at myndighetene bruker den innsamlede dataen til 

andre formål, vil dette sannsynligvis gå utover ivaretakelse av rettferdighets-aspektet ved prin-

sippet. 

I offentlig forvaltning brukes personopplysninger til å vurdere og fatte vedtak for innbyggere. 

Rettferdighet handler som nevnt om at behandlingen av personopplysninger må fremstå som 

rimelig i forhold til det aktuelle formålet. Dette innebærer sannsynligvis at behandlingen ikke 

bare skal være rettferdig, men at innbyggeren skal forstå hvorfor den er rettferdig. Dersom ved-

tak i forvaltningen fattes basert på data forvaltningsorganet har hentet inn fra andre virksomhe-

ter, kan dette anses som diffus forvaltning.134 En diffus forvaltning oppstår når opplysninger 

 
129 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018: 7) s. 32. 
130 Skullerud (2018) Kommentar til art. 5(1)(a). 
131 Datatilsynet (2019a). 
132 Schartum (2020) s. 89. 
133 NTB (2020). 
134 Schartum (2017) s. 22. 
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om innbyggere hentes inn fra andre oppgavegivere, og innbyggeren er sidestilt i prosessen.135 

Ivaretakelse av rettferdighets-aspektet kan i en slik situasjon bli vanskelig, hvis innbyggeren 

ikke forstår hvilke opplysninger vedtaket er fattet på. Schartum skriver at parter alltid må bidra 

i saksbehandling. Selv om alle opplysningene hentes inn fra andre, må parter i det minste ha 

mulighet til å kontrollere opplysningene.136 Dersom etterlevelse av prinsippet om kun én gang 

skaper en mer diffus forvaltning, er det viktig å tilrettelegge for slik kontrollmulighet, for å 

ivareta rettferdighets-aspektet ved prinsippet om lovlig, rettferdig og åpen behandling av per-

sonopplysninger. 

En studie fra 2019 utforsket mulighetene for å etablere prediktive tilbud av tjenester fra det 

offentlige i Østerrike, Estland og Australia. Ideen er basert på at forvaltningen ikke skal be 

innbyggere om informasjon, men lagre data de samler inn selv i autorative kilder, og gi virk-

somheter tilgang til kildene. Resultatene de hentet inn viste at borgere kan være kritiske til en 

slik tilnærming, fordi de er svært opptatt av å beskytte opplysninger om seg selv. Et av forsla-

gene for å bøte på dette er å etablere persontilpasset kommunikasjon om prosessene til både 

innbyggere og virksomheter.137 En slik løsning kan bidra til at innbyggere enklere forstår sys-

temene som er utviklet for å dele data og bidra til å etterleve rettferdighets-aspektet. 

3.2.3 Åpenhet 

Åpenhet handler om at behandlingen av personopplysninger skal være kjent for den registrerte. 

Behandlingen skal være gjennomsiktig; forståelig; og forutsigbar, i tillegg til at informasjon om 

behandlingen skal formidles til den registrerte med et enkelt forståelig språk.138 Den registrerte 

skal med andre ord være tilstrekkelig informert om behandlingene som skjer. Gjennomsiktighet 

i behandlingen vil skape tillit og tilrettelegge for at den registrerte kan utnytte sine rettigheter 

og ivareta egne interesser.139 

Undersøkelsen utgitt av Scholta med flere fra 2019 jf. underavsnitt 3.2.2 ovenfor, viste at det 

kreves høy tillit mellom innbyggere og forvaltningen, hvis gjenbruk av data på et så høyt nivå 

 
135 Schartum (2002) s. 133. 
136 Schartum (2018) s. 68. 
137 Scholta (2019) s. 19. 
138 Jf. PVF fortalepunkt 39 og Olsen (2018) note a5-4. 
139 Datatilsynet (2019a). 
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som undersøkelsen forslår skal kunne skje. Åpenhet og gjennomsiktighet nevnes som avgjø-

rende for at slik tillit kan eksistere. For å underbygge gjennomsiktighet fremheves det i under-

søkelsen at det er behov for å formulere prosessene som bidrar til deling av data på tvers av 

virksomheter tydeligere. Dette er også nødvendig for at innbyggere skal kunne gi et reelt sam-

tykke, dersom løsningen er basert på samtykke (jeg kommer tilbake til samtykke som rettslig 

grunnlag i hovedavsnitt 3.5 nedenfor). Scholta med flere konkluderer dog på dette punktet at 

det kreves mer forskning for å oppnå dette målet.140  

I norsk offentlig forvaltning suppleres prinsippet om åpenhet av offentlighetsprinsippet, som er 

forankret blant annet i grunnloven.141 Prinsippet om åpenhet innebærer at åpenhet er viktig i 

noen spesifikke situasjoner og sammenhenger jf. personvernforordningen. Dette samspillet 

kommer til syne i konkrete bestemmelser om åpenhet. For eksempel skal den registrerte få in-

formasjon om behandlingen,142 på en bestemt måte som er forståelig og tilgjengelig for motta-

keren.143 Jeg kommer ikke til å gå i detalj på noen av disse bestemmelsene, men overordnet sett 

kan det tenkes at disse kravene kan være utfordrende å etterkomme ved etterlevelse av prinsip-

pet om kun én gang. Hvis vi igjen ser på eksempelet om arbeidstakeres plikt til å rapportere 

opplysninger om inntekt og ansatte gjennom a-ordningen, ser vi at ansattes personopplysninger 

deles flere ganger, mellom flere behandlingsansvarlige: 

 

Figur 4: Informasjonsflyt av ansatt- og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. 

 
140 Scholta (2019) s. 23. 
141 Jf. Grl. § 100 femte ledd. 
142 Jf. PVF art. 13-15. 
143 Jf. PVF art. 12. 

Arbeidsgiver

NAV, SSB, 
Skatteetaten • Jf. a-opplysningsloven § 3.

Husbanken • Jf. bustøttelova § 8.
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De lyseblå pilene i figur 4 representerer informasjonsflyten mellom de behandlingsansvarlige, 

som er visualisert i de mørkeblå boksene. Figuren viser at det er flere prosesser og regelverk 

som ligger til grunn for at Husbanken skal fatte vedtak om bostøtte. Slik kompleksitet kan gjøre 

det utfordrende å ivareta den registrertes rett til åpenhet på en forståelig og tilgjengelig måte. 

Åpenhet i forvaltningen er spesielt viktig for at innbyggere skal kunne kontrollere hvordan 

myndighetsutøvelsen skjer. I sammenheng med løsninger som skal bidra til å etterleve prinsip-

pet om kun én gang, vil for eksempel digitale portaler eller andre muligheter for innbyggere å 

se data om seg selv, kunne bidra til å ivareta åpenhet. Åpenhet vil videre bidra til at innbyggere 

kan kontrollere lovligheten og vurdere rettferdigheten av behandlingen jf. underavsnittene 3.2.1 

og 3.2.2 ovenfor.  

3.3 Formålsbegrensning, dataminimering og lagringsbegrensning 

Formålsbegrensning handler om at personopplysninger bare skal samles inn og behandles for 

spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål.144 Dette betyr at alle formålene for en be-

handling må defineres og forklares presist, så det er mulig å etterprøve behandlingen senere. 

Diffuse formål gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt behandlingen er nødvendig og derfor lov-

lig.145 Dette innebærer i praksis at for eksempel formålet «saksbehandling» kan anses som for 

svakt i henhold til kravene om spesifikke og uttrykkelig formål. Et mer konkret formål kan være 

«vurdering av tildeling av sykehjemsplass». I sammenheng med etterlevelse av prinsippet om 

kun én gang, er det viktig å huske på at deling av personopplysninger er en behandling. Prin-

sippet om formålsbegrensing gjør det derfor nødvendig å redegjøre for formål for enhver deling 

av personopplysninger mellom offentlige virksomheter. 

I tillegg til at behandling må være lovlig, må formålet være berettiget. Dette innebærer at be-

handlingen skal være akseptabel i henhold til øvrige samfunnsnormer.146 Dersom et sykehus 

behandlet inntektsopplysninger, kunne det for eksempel gitt et inntrykk av at sykehuset ønsket 

å prioritere pasienter ut ifra hvem som er best økonomisk stilt. Dette vil sannsynligvis være 

relativt uakseptabelt i Norge, hvor innleggelse på sykehus er gratis. Derimot vil det sannsynlig-

vis være bredere aksept i Norge for at det lokale NAV-kontoret behandler inntektsopplysninger. 

 
144 Jf. PVF art. 5(1)(b). 
145 Olsen (2018) note a5-5. 
146 Olsen (2018) note a5-6. 
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Det finnes ingen grense for hvor mange formål som kan knyttes til hver enkelt behandling.147 

En behandling, for eksempel innsamling av personopplysninger, kan utføres med utallige be-

grunnelser og mål. For eksempel samles opplysninger inn gjennom a-ordningen til saksbehand-

ling av blant annet sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og dagpenger.148 Dette innebærer at 

hvis løsninger for etterlevelse av prinsippet om kun én gang planlegges godt, kan flere formål 

legges til grunn fra starten av.  

Personvernprinsippet om dataminimering forankrer plikten til å begrense mengden personopp-

lysninger til kun det som er nødvendig for å gjennomføre formålet for behandlingen. Prinsippet 

innebærer at kun personopplysninger som er adekvate, relevante og begrenset til det nødven-

dige for å oppnå det bestemte formålet kan behandles.149 Dette betyr at personopplysningene 

som behandles skal ha nær og naturlig sammenheng med behandlingsformålet,150 og at behand-

lingsansvarlig er pliktet til å vurdere behovet for alle personopplysningene som skal behandles 

opp mot det etablerte formålet.151 Etterlevelse av prinsippet om dataminimering er derfor nært 

knyttet til etterlevelse av prinsippet om formålsbegrensning. I sammenheng med løsninger som 

skal dele personopplysninger på tvers av virksomheter jf. prinsippet om kun én gang, setter 

prinsippet grenser for hva som kan deles. Kun relevant informasjon kan viderebrukes av virk-

somheter, i henhold til det etablerte formålet. For eksempel kan ikke en virksomhet sende et 

helt regneark med opplysninger til en annen virksomhet og la de velge hva de trenger. Formålet 

må defineres på forhånd av behandlingen, og opplysningene som deles må vurderes opp mot 

prinsippet om dataminimering. 

I tillegg til prinsippet om dataminimering, er prinsippet om lagringsbegrensing avgjørende for 

å etterleve prinsippet om formålsbegrensning. Dette prinsippet innebærer at personopplys-

ninger skal slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for det etablerte formålet 

de ble samlet inn for.152 Dette prinsippet må sees i sammenheng med den registrertes rett til å 

 
147 Schartum (2020) s. 100. 
148 Skatteetaten (u.å.). 
149 Jf. PVF art. 5(1)(c). 
150 Skullerud (2018) Kommentar til art. 5(1)(c). 
151 Schartum (2020) s. 93. 
152 Jf. PVF art. 5(1)(e). 
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bli glemt, som også er forankret i personvernforordningen.153 Den andre siden av lagringsbe-

grensingsprinsippet innebærer at det alltid er lov å beholde anonymiserte data.154 

All data som ikke lenger er relevant for å oppnå formålet skal altså slettes. Hvis prinsippet om 

lagringsbegrensning fører til at offentlige virksomheter sletter opplysninger om innbyggere, og 

i forlengelse av dette må be om de på nytt ved en senere anledning, kan det virke mot målet om 

å etterleve prinsippet om kun én gang. Løsninger kan likevel utvikles for å forene hensynene. 

For eksempel kan det utvikles prosesser og tekniske systemer som tilrettelegger for deling av 

data flere ganger. NAV får for eksempel opplysninger fra a-ordningen til å behandle vedtak om 

dagpenger. Etter dette formålet er oppnådd, tilsier prinsippet om lagringsbegrensing at person-

opplysningene som ble brukt til å fatte vedtaket skal slettes hos NAV. Hvis innbyggeren klager 

på vedtaket, bør det finnes arbeidsprosesser og tekniske løsninger som tilrettelegger for at nød-

vendige personopplysninger kan hentes inn på nytt jf. prinsippet om kun én gang. På denne 

måten ungår NAV å spørre innbyggeren om opplysningene, samtidig som NAV ivaretar prin-

sippet om lagringsbegrensing.155 

Samlet sett ser vi at etterlevelse av prinsippene om dataminimering og lagringsbegrensning 

støtter opp under prinsippet om formålsbegrensning. Dette kan visualiseres med en enkel figur: 

 

Figur 5: Formålsbegrensning, dataminimering og lagringsbegrensning. 

 
153 Jf. PVF art. 17(1)(a). 
154 Schartum (2020) s. 97. 
155 Med forbehold om at dette eksempelet ikke nødvendigvis er reelt. NAV kan naturligvis (dersom det foreligger 

rettslig grunnlag) beholde personopplysningene til klagefristen har gått ut, hvis et slikt formål presiseres. 
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I figur 5 er prinsippet om formålsbegrensning overordnet, med behovet for å formulere spesi-

fikke, uttrykkelige og berettigede formål. Tilknyttet er prinsippene om dataminimering og lag-

ringsbegrensing, som må etterleves ved å ta hensyn til de formulerte formålene. 

Personvernforordningen inneholder en mulighet til å behandle personopplysninger til nye for-

mål, så langt det nye formålet for behandlingen ikke er uforenelig med det opprinnelige form-

ålet.156 Denne muligheten kan være spesielt relevant for deling av data på tvers av virksomheter. 

Det er den behandlingsansvarlige som må vurdere om det nye formålet er å anse som uforene-

lig.157 Dersom den behandlingsansvarlige konkluderer med at det nye behandlingsformålet er 

forenlig med det opprinnelige formålet for behandling, er det i utgangspunktet ikke nødvendig 

med nytt rettslig grunnlag.158 Dette hendelsesforløpet kan illustreres i en forenklet modell: 

 

Modell 1: Krav om forenelighetsvurdering. 

Trekanten i modell 1 representerer forenelighetsvurderingen som må gjennomføres. Vurde-

ringen skal minst innebære å vurdere enhver forbindelse mellom de opprinnelige og de nye 

formålene; forholdet mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, hva slags type per-

sonopplysninger det er snakk om; mulige konsekvenser for den registrerte; og om det foreligger 

nødvendige garantier for å ivareta personvernet.159 Oppsummert er det altså mulig å 

viderebruke personopplysnigner jf. prinsippet om kun én gang, så lenge det tydeliggjøres et 

 
156 Jf. PVF art. 5(1)(b). 
157 Jf. PVF art. 6(4)(a-e). 
158 Jf. PVF fortalepunkt 50. 
159 Jf. PVF art. 6(4)(a-e). 
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konkret formål for delingen. Om det kreves nytt rettslig grunnlag eller ikke for behandlingen, 

avhenger av en forenelighetsvurdering jf. modell 1 ovenfor. 

3.4 Riktighetsprinsippet og utredningsprinsippet 

Prinsippet om riktighet handler om at personopplysninger skal være korrekte, og holdes til-

strekkelig oppdaterte.160 Det er det fastsatte behandlingsformålet som må være utgangspunktet 

for vurderingen om hvorvidt personopplysningene er riktige eller ikke. I samsvar med prinsip-

pene om dataminimering og lagringsbegrensning jf. hovedavsnitt 3.3 ovenfor, innebærer prin-

sippet om riktighet at den behandlingsansvarlige må rette eller slette opplysninger som ikke er 

korrekte, uten ugrunnet opphold. Skullerud med flere foreslår å la den registrerte selv ha tilgang 

til å kontrollere og redigere personopplysninger om seg selv, for å etterleve dette prinsippet.161 

Dette forslaget sammenfaller med Datatilsynets lignende forslag om å regelmessig varsle den 

registrerte om å kontrollere personopplysninger om seg selv.162 Slike løsninger kan også bidra 

til å etterleve prinsippet om åpenhet jf. underavsnitt 3.2.3 ovenfor, ved å gi brukere direkte 

tilgang til personopplysninger om seg selv. 

Skullerud med flere fremhever at det er av stor betydning for den registrerte at opplysninger er 

korrekte og oppdaterte. Spesielt vil dette være aktuelt når det treffes forvaltningsvedtak om den 

registrerte.163 Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler som regulerer hvordan of-

fentlige myndigheter skal behandle saker, og pålegger blant annet forvaltningsorganer utred-

ningsplikt.164 Plikten innebærer at forvaltningsorganer skal sørge for at en sak er så godt opplyst 

som mulig før det treffes vedtak, og er også forankret i det ulovfestete kravet om forsvarlig 

saksbehandling.165 Prinsippets generelle betydning kommer i tillegg til uttrykk i utredningsin-

struksen.166 Utredningsprinsippet stiller altså visse krav til saksforberedelsens kvalitet, og gjel-

der både fakta i en sak og rettstilstanden på området, som innebærer at forvaltningen må legge 

riktig forståelse av rettsreglene til grunn før det fattes vedtak.167 

 
160 Jf. PVF art. 5(1)(d). 
161 Skullerud (2018) Kommentar til art. 5(1)(d). 
162 Datatilsynet (2019b). 
163 Skullerud (2018) Kommentar til art. 5(1)(d). 
164 Jf. fvl. § 17. 
165 Graver (2015) s. 102-104. 
166 Finansdepartementet (2016). Merk at denne instruksen kun gjelder statlige virksomheter. 
167 Woxholth (2011) s. 355. 
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Prinsippet om riktighet og utredningsprinsippet overlapper til en viss grad med hverandre. Ut-

redningskravet fra forvaltningsloven innebærer å ta høyde for om aktuelle personopplysninger 

er korrekte og tilstrekkelig oppdaterte jf. prinsippet om riktighet. I sammenheng med løsninger 

som utvikles for å etterleve prinsippet om kun én gang er disse prinsippene særlig viktige. Det 

er nødvendig å forsikre seg om at opplysningene som deles og gjenbrukes betyr det samme. Se 

for eksempel skjermbilde 1 på side 24 ovenfor, hvor to like begreper (forelder) har to forskjel-

lige definisjoner og bruksområder. Korrekt opplysningsgrunnlag for vedtak som fattes i forvalt-

ningen er avgjørende for å sikre prinsippene om likebehandling og rettssikkerhet for innbyg-

gere. Disse prinsippene er derfor med på å sikre noen av rettssikkerhetsgarantiene som skal 

bidra til å bevare rettssikkerheten vi har krav på i en rettsstat som Norge.168 

3.5 Integritet, konfidensialitet og taushetsplikt 

Forvaltningsloven inneholder en generell hovedregel om taushetsplikt for forvaltningen.169 I 

tillegg finnes det regler om taushetsplikt i særlovgivning. I denne oppgaven avgrenser jeg til 

forvaltningslovens generelle bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikt innebærer at de som 

innehar offentlige stillinger og verv har en plikt til å hindre visse opplysninger fra å bli kjent 

for andre.170 Lovutvalget som nylig foreslo revisjon av forvaltningsloven (oppnevnt i 2015) 

konkluderte med at taushetsplikt antakeligvis også gjelder for datasystemer. Dette er relevant i 

situasjoner hvor saksbehandlingen er helt eller delvis automatisert. Maskiner kan utføre hele 

eller mesteparten av en behandling, og på den måten ha tilgang til opplysninger som er lagret i 

andre datasystemer.171 

Taushetsplikt er et krav om konfidensialitet. Det nest siste grunnleggende prinsippet for be-

handling av personopplysninger i personvernforordningen, er prinsippet om integritet og kon-

fidensialitet. Prinsippet handler om at personopplysninger skal behandles på en måte som sikrer 

personopplysningene tilstrekkelig vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsik-

tet tap, ødeleggelse eller skade.172 Formuleringen «tilstrekkelig» innebærer ifølge Schartum at 

sikringen må vurderes opp mot andre hensyn.173 Dersom personopplysningers integritet ikke 

 
168 Boe (1993) s. 364. 
169 Jf. fvl. § 13. 
170 Eckhoff (1997) s. 436. 
171 NOU 2019: 5 s. 283. 
172 Jf. PVF art. 5(1)(f). 
173 Schartum (2020) s. 98. 
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sikres tilstrekkelig, kan innbyggere miste rettigheter til økonomisk støtte eller andre lignende 

tjenester, hvis det brukes for eksempel feil inntektsdata eller bostedsadresse. Det kan altså ha 

store ringvirkninger for innbyggere dersom noen endrer data i en autorativ kilde på en uautori-

sert måte. For å sikre at taushetsplikt etterleves er informasjonssikkerhet relevant. Prinsippet 

om integritet og konfidensialitet kan sees i sammenheng med et selvstendig krav i personvern-

forordningen om informasjonssikkerhet. Kravet går ut på å sikre vedvarende konfidensialitet, 

integritet, tilgjengelighet og robusthet for behandlinger.174 

Forvaltningslovens generelle taushetsplikt, gjelder mer enn kun personopplysninger. Heller 

ikke alle personopplysninger er underlagt taushetsplikt. Jeg har visualisert dette med et enkelt 

venndiagram: 

 

Figur 6: Overlapp mellom personopplysninger og taushetsbelagte opplysninger. 

I figur 6 er opplysninger underlagt personvernforordningen i den blå sirkelen, mens opplys-

ninger underlagt forvaltningsloven i den grønne sirkelen. Personopplysninger og taushetsbe-

lagte opplysninger overlapper i midten, og er med andre ord opplysninger underlagt begge re-

gelverkene. Videre i denne oppgaven avgrenser jeg til dette området i figuren, nemlig behand-

ling av taushetsbelagte personopplysninger.  

Det er en del unntak fra taushetsplikten, både generelle unntak i forvaltningsloven og spesielle 

unntak i særlovgivning. Videre skal jeg redegjøre for et utvalg av de generelle unntakene. For 

det første er ikke taushetsplikten gjeldende ovenfor personene opplysningene gjelder, eller for 

 
174 Jf. PVF art. 32(1)(b). 
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andre som vedkommende samtykker til at skal få tilgang.175 I tillegg er heller ikke taushetsplik-

ten aktuell dersom opplysningene er anonymiserte.176 Private eller offentlige interesser som 

tilsier at opplysningene må kunne deles med andre, er også unntatt fra taushetsplikten. Dette 

betyr blant annet at opplysningene kan brukes for å oppnå det formålet de er samlet inn for.177 

For eksempel er innsamling av personopplysninger til folkeregisteret, ment til å brukes til myn-

dighetsoppgaver; offentlig forvaltning; forskning; statistikk; og ivareta andre grunnleggende 

samfunnsbehov.178 

Ved siden av å bruke opplysninger til det formålet de er samlet inn for, er samtykke et annet 

generelt unntak fra taushetsplikten som er relevant for deling av data mellom offentlige virk-

somheter. Samtykke er også et aktuelt rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger jf. 

personvernforordningen. Schartum og Sætre fremhevet flere gode grunner til at et forvaltnings-

organ kan ønske å be om samtykke til å behandle personopplysninger. For eksempel kan det 

føre til at innbyggeren føler seg mer inkludert i prosessen, og slik øke sannsynligheten for at de 

berørte partene forstår beslutningene og derfor ønsker å etterleve dem.179 Dette samsvarer med 

etterlevelse av prinsippene om både åpenhet og rettferdighet jf. hovedavsnitt 3.2 ovenfor. 

Personvernforordningen gir den registrerte rett til å trekke tilbake et samtykke når som helst.180 

I mange tilfeller vil det ifølge Schartum og Sætre være andre rettslige grunnlag offentlig for-

valtning kan lene seg på, hvis en innbygger velger å trekke tilbake et samtykke. Dette kan for 

eksempel være hjemmel i lov eller utøvelse av offentlig myndighet.181 Schartum og Sætre kon-

kluderer derfor med at samtykke på generell basis er mindre aktuelt som rettslig grunnlag i 

offentlig forvaltning, i motsetning til lovhjemmel og utøvelse av offentlig myndighet.  

Samtykke er likevel et aktuelt rettslig grunnlag for å dele taushetsbelagte opplysninger mellom 

virksomheter.182 Dersom en offentlig virksomhet ønsker å dele taushetsbelagte opplysninger 

med andre offentlige virksomheter, er det mulig å innhente samtykke både til unntak fra taus-

hetsplikten og samtykke til å behandle personopplysninger. En slik løsning vil derimot være 

 
175 Jf. fvl. § 13a nr. 1. 
176 Jf. fvl. § 13a nr. 2. 
177 Jf. fvl. § 13b nr. 2. 
178 Jf. folkeregisterloven § 1-2. 
179 Schartum (2016) s. 25. 
180 Jf. PVF art. 7(3). 
181 Schartum (2016) s. 73. 
182 Schartum (2016) s. 79. 
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svært upraktisk å gjennomføre. I tillegg gjør muligheten for at et samtykket alltid kan trekkes 

tilbake, at en slik ordning er upraktisk. All behandling iverksatt med samtykke som rettslig 

grunnlag, og deling av taushetsbelagte opplysninger basert på samtykke som unntak fra taus-

hetsplikten, må avsluttes hvis samtykket trekkes tilbake. Dersom en kommune utvikler eller 

kjøper et system for behandling av personopplysninger basert på samtykke, vil dette systemet 

være ubrukelig dersom innbyggere trekker tilbake samtykket. Dette er tilfelle om det er sam-

tykke jf. personvernforordningen; forvaltningsloven; eller begge. 

Lovutvalget fra 2015 vurderte i utredningen sin å utvide de konkrete bestemmelsene om unntak 

fra taushetsplikten. Vurdering av deling av opplysninger som er underlagt taushetsplikt bygger 

ifølge utvalget på en avveining mellom hensynet til den det gjelder og ulike samfunnsmessige 

hensyn.183 Noen ganger kan det være i partens egen interesse, mens andre ganger kan det være 

samfunnsmessige hensyn som taler for delingsadgang. En av begrunnelsene for dette er at for-

valtningens saksbehandling kan bli raskere og mindre ressurskrevende hvis det er mulig å dele 

taushetsbelagte opplysninger internt i forvaltningen. Lovutvalget nevner spesifikt at det vil være 

ressursbesparende om forvaltningen slipper å samle inn de samme opplysningene flere ganger, 

i tillegg til at innbyggeren vil slippe å sende de inn de flere ganger.184 Denne begrunnelsen 

samsvarer med målene fra Digital agenda jf. underavsnitt 2.3.1 ovenfor. 

På den andre siden argumenterer lovutvalget for at deling av data vil forårsake at opplysningene 

spres til en større krets, og derfor kan utgjøre et inngrep i borgerens privatliv. Lovutvalget kon-

staterer at jo større krets som har tilgang til opplysningene, jo større er sjansen for at de mis-

brukes. Dette vil ifølge andre studier også føre til en risiko for informasjonssikkerheten, og 

gjøre det vanskelig å ivareta personopplysningers integritet og konfidensialitet.185 Med hjem-

mel i lov for slik deling, er det ingenting borgeren kan gjøre for å hindre delingen. Dette kan 

ifølge lovutvalget føre til at borgere tilbakeholder informasjon, som da forvaltningen må bruke 

mer ressurser på å hente inn fra andre steder. Utvalget påpeker også at det kan oppfattes som et 

tillitsbrudd om forvaltningen deler opplysninger som er sendt inn for et bestemt formål.186 Ba-

 
183 NOU 2019: 5 s. 272. 
184 NOU 2019: 5 s. 292. 
185 Scholta (2019) s. 13. 
186 NOU 2019: 5 s. 292-293. 
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sert på redegjørelsene mine i hovedavsnitt 3.2 ovenfor, kan slik nedkjølingseffekt og slike opp-

levelser motvirkes ved ta særlig hensyn til personvernprinsippet om lovlig, rettferdig og åpen 

behandling av personopplysninger. 

Lovutvalget foreslår til tross for risikoene at den nye forvaltningsloven bør tilrettelegge for å 

dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer, så lenge det foreligger «saklig 

behov» for opplysningene. Konklusjonen er at lovens adgang til å dele informasjon bør utvides, 

for å bidra til sikrere avgjørelsesgrunnlag og effektivisering av saksbehandlingen, fordi disse 

hensynene veier tyngre enn risikoen.187 Lovutvalget konkluderte altså langt på vei med at da-

gens regelverk om taushetsplikt ikke tilrettelegger for deling av data på tvers av virksomheter, 

på tilstrekkelig vis for å utnytte de gevinstene som er mulig. Det vil med andre ord bety at en 

ny forvaltningslov kan komme til å inneholde en utvidelse av dagens delingsadgang. 

3.6 Ansvarsprinsippet og innebygd personvern 

Den behandlingsansvarlige har flere forpliktelser etter personvernforordningen. Blant annet har 

den behandlingsansvarlige ansvar for at de andre grunnleggende personvernprinsippene etter-

leves, jf. ansvarsprinsippet.188 Jeg skal ikke gi en uttømmende oversikt over behandlingsansvar-

liges plikter i denne oppgaven, men heller redegjøre for noen eksempler som illustrerer ansvars-

prinsippets betydning for etterlevelse av prinsippet om kun én gang.  

Dersom det ikke er bestemt i lov, kan det i en kommune med flere hierarkiske nivåer være 

vanskelig å vite hvem som er behandlingsansvarlig. Schartum skriver at den som har den 

øverste instruksjonsmyndigheten om hvordan løsninger utformes og brukes for behandling av 

personopplysninger er den behandlingsansvarlige. Dette innebærer at hvis en etat har blitt in-

struert til å bruke et spesifikt system for behandling av personopplysninger, er det ikke etaten 

selv som er behandlingsansvarlig.189 

Forordningen inneholder flere bestemmelser som pålegger aktører å gjennomføre egnede tek-

niske og organisatoriske tiltak. Den behandlingsansvarlige har blant annet plikt til å etablere 

innebygd personvern, ved å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre 

 
187 NOU 2019: 5 s. 298. 
188 Jf. PVF art. 5(2). 
189 Schartum (2015) s. 32. 
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effektiv gjennomføring av personvernprinsippene.190 Denne regelen innebærer at personvernet 

må tas hensyn til i alle ledd når det utvikles nye løsninger. En del av dette vil for eksempel være 

å utrede personvernkonsekvenser før en behandling settes i gang, noe som også er et selvstendig 

krav i personvernforordningen.191 I tillegg er den behandlingsansvarlige pålagt å gjennomføre 

egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at det kun behandles nødvendige person-

opplysninger som standard.192 Dette har nær sammenheng med prinsippet om dataminimering 

jf. hovedavsnitt 3.3 ovenfor. Disse pliktene underbygger Schartums resonnering rundt hvem 

som skal være behandlingsansvarlig, da etatsansatte neppe kan utføre dette hvis de får instruks 

om å ta i bruk en bestemt løsning for behandling av personopplysninger. 

Ved etterlevelse av prinsippet om kun én gang, er ofte flere aktører involvert i en eller flere 

behandlinger, jf. for eksempel figur 4 ovenfor. Ved utvikling av løsninger og prosesser som 

skal bidra til å etterleve prinsippet om kun én gang, er det derfor nødvendig å tydeliggjøre hvilke 

aktører som har hvilke ansvar for å etterleve reglene i personvernforordningen. 

3.7 Refleksjon og grunnlag for undersøkelse av Oslo kommune 

Som vist i avsnittene ovenfor er det en del rettslige spørsmål som må vurderes når man skal 

etterleve prinsippet om kun én gang. Som nevnt har jeg ikke gjort noe forsøk på å gjøre rede 

for alle reglene som gjelder, men heller gi en oversikt over enkeltelementer i den rettslige re-

guleringen og viktige sammenhenger mellom disse. I dette hovedavsnittet prøver jeg å trekke 

noen tråder mellom kapittel 2 og 3 ovenfor, og legge grunnlag for hva jeg skal undersøke hos 

Oslo kommune i kapittel 4 nedenfor. 

Dokumentene og initiativene gjennomgått i kapittel 2 mangler ikke på begrunnelser for hvorfor 

prinsippet om kun én gang bør etterleves. De norske føringene jeg har redegjort for i hovedav-

snitt 2.3 ovenfor, inneholder delvis forklaringer om hvordan prinsippet om kun én gang skal 

etterleves. Kort oppsummert er god informasjonsforvaltning, orden i eget hus og deling av data 

i Felles datakatalog nødvendig for å utnytte de mulighetene digitalisering gir og etterleve prin-

sippet om kun én gang i Norge. Utover dette er det få konkrete føringer for hvordan etterlevelse 

 
190 Jf. PVF art. 25(1). 
191 Jf. PVF art. 35. 
192 Jf. PVF art. 25(2) og fortalepunkt 39. 
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skal skje hos den enkelte virksomhet. For eksempel hvordan en virksomhet blir moden nok til 

å kunne dele egne datasett i Felles datakatalog.  

I tillegg er det et spørsmål om hvorvidt de forvaltningspolitiske føringene jeg har undersøkt i 

hovedavsnitt 2.3 ovenfor, tar for seg relevante rettslige utfordringer i sammenheng med etter-

levelse av prinsippet om kun én gang. Digital agenda inneholder et eget kapittel dedikert til 

personvern, som tar for seg noen overordnede utfordringer og mål, som for eksempel å bygge 

inn personvern i IKT-løsninger jf. innebygd personvern. Departementet påpeker her at inne-

bygd personvern kan gjennomføres på mange måter, og at det varierer fra virksomhet til virk-

somhet hva som er den mest fornuftige fremgangsmåten.193 Konkrete råd og forslag til hvordan 

dette skal gjøres, er altså ikke fokus.  

En artikkel av Gerunov utgitt tidligere i år referer til undersøkelser gjort på gjennomføring av 

tiltak for å etterleve personvernprinsippene. Flere studier viser at det er bred og voksende enig-

het rundt hva personvernprinsippene innebærer, samt enighet rundt viktigheten av dem. Det er 

derimot utydelig for mange hvordan prinsippene skal etterleves i praksis.194 Utydeligheten 

fremstilt i artikkelen sammenfaller også med funn fra studien utgitt av Europakommisjonen i 

2017, hvor flere viste til personvernregelverket som utfordrende ved forsøk på etterlevelse av 

prinsippet om kun én gang, jf. underavsnitt 2.2.5 ovenfor. Sammenhengene mellom ulike retts-

lige føringer er som jeg har demonstrert her i kapittel 3, komplekst. Det er derfor enkelt å forstå 

at mange er usikre på hvordan disse reglene skal etterleves på tilstrekkelig vis. Spesielt kan 

åpenhet i forvaltningen ved etterlevelse av prinsippet om kun én gang, by på utfordringer, jf. 

underavsnitt 3.2.3 ovenfor. 

Etablering av rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er også en tydelig utford-

ring jf. hovedavsnitt 3.5 ovenfor. Digital agenda inneholder et forslag om å utvikle tydeligere 

krav til å bruke samtykke som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, for at bru-

kerne enklere skal forstå behandlingene.195 Samtykke er dog et sårbart rettslig grunnlag for 

deling av data mellom virksomheter, og vil derfor ikke være den beste måten å etterleve prin-

sippet om kun én gang på. Lovutvalget fra 2015 konkluderte også med at dagens regelverk om 

 
193 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 141-143. 
194 Gerunov (2020) s. 3. 
195 Meld. St. 27 (2015-2016) s. 145. 
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taushetsplikt ikke tilrettelegger tilstrekkelig for deling av data på tvers av virksomheter. Et re-

levant eksempel utenfor Norge er det nevnte TOOP prosjektet jf. underavsnitt 2.2.3 ovenfor, 

hvor det presiseres i prosjektdokumentasjon at et stabilt rettslig grunnlag er avgjørende for at 

prosjektet skal være lovlig og levedyktig.196 EU har altså valgt å løse dette med å foreslå den 

nevnte forordningen om digital portal for informasjon om det indre marked (SDGR) jf. under-

avsnitt 2.2.6 ovenfor. Det er vanskelig å sammenligne tiltakene på EU-nivå med de norske fø-

ringene, særlig fordi virkeområdene og gjeldende regelverk er annerledes. Det er likevel inter-

essant å se at EU har vurdert hjemmel i lov som et mer passende rettslig grunnlag for deling av 

data på tvers av virksomheter, enn for eksempel samtykke. 

Difi fremhevet et behov for bistand og samordning for at kommuner kan utnytte data fra andre 

på en lovlig måte jf. underavsnitt 3.2.1 ovenfor. Mange av dokumentene gjennomgått i hoved-

avsnitt 2.3 ovenfor er brede planer og strategier, som omhandler mye mer enn prinsippet om 

kun én gang. Føringene som legger grunnlaget for etterlevelse av prinsippet i Norge har altså 

et helt generelt innhold i forhold til hvordan virksomheter skal etterleve prinsippet. Både i sam-

menheng med praktiske utfordringer og rettslige utfordringer som kan oppstå. Det samme gjel-

der den generelle lovgivningen jeg har gjennomgått her i kapittel 3. Disse rettslige føringene 

som gjelder hele forvaltningen er i liten grad spesielt rettet inn mot gjenbruk av opplysninger 

mellom offentlige virksomheter. Det er heller tilrettelagt er for deling av data i særlovgivning. 

Det videre spørsmålet er om det bør utvikles generelle hjemler for deling av data, eller om det 

er tilstrekkelig å fortsatt satse på regulering i særlovgivning. I forlengelse av dette er det relevant 

å lure på om de nasjonale føringene for etterlevelse også bør være mer konkrete for å nå målet 

om kun én gang.  

 
196 Graux (2017) s. 26. 
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4 Tiltak og endringsprosesser i Oslo kommune 

4.1 Gjennomføring av metodisk opplegg og valg av intervjuobjekter 

Oslo kommune er en stor kommune med mange forskjellige tiltak for digitalisering. For å kunne 

svare på det tredje forskningsspørsmålet mitt om hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke 

eventuelle endringsprosesser som kreves for etterlevelse av prinsippet om kun én gang, ønsket 

jeg å intervjue ulike personer fra flere nivåer i kommunen. Jeg ønsket å intervjue noen som 

hadde et overordnet, men samtidig relevant innblikk i hvordan kommunen forholder seg til 

tiltakene. Min første informant var derfor en sentral direktør i kommunen, med relevant over-

ordnet ansvar for digitalisering. Vi hadde en telefonsamtale hvor han fortalte meg litt generelt 

om hvordan kommunen forholder seg til prinsippet om kun én gang i forhold til digitaliserings-

arbeidet som gjøres i kommunen. Denne informanten svarte overordnet på spørsmål om Oslo 

kommune. I tillegg kom han med noe bakgrunnsinformasjon som omhandlet kommune-Norges 

forhold til digitalisering. 

Selv om intervjuet med direktøren bidro stort til at jeg fikk et godt overordnet blikk over 

problemstillingen, var det nødvendig å supplere med litt mer detaljorientert informasjon om 

hvordan prinsippet etterleves ute hos etatene. Jeg anså det som svært sannsynlig at etatene 

hadde ulike løsninger og forhold til prinsippet. Jeg valgte derfor å fokusere på etaten Oslo 

Origo, da mye digitaliseringsarbeid iverksettes der. Det var derfor spesielt avgjørende for meg 

å få en sentral kontakt i Oslo Origo. Min andre informant var en informasjonsarkitekt i Oslo 

Origo, som jobbet med å gjennomføre tiltak for etterlevelse av prinsippet om kun én gang. I 

tillegg til intervjuobjektene mine har jeg samlet inn informasjon fra videoopptak av lanseringen 

av prosjektet Oslo Origo i 2017 og noen skriftlige kilder. Disse refererer jeg fortløpende til i 

teksten. 

Før intervjuet med direktøren, ønsket han å motta noen spørsmål og temaer på e-post. I tillegg 

til at jeg sendte ham litt informasjon på forhånd, utarbeidet jeg en utfyllende intervjuguide til 

møtet vårt. Som nevnt i hovedavsnitt 1.3, ble dette intervjuet gjennomført over telefon. Samta-

len bestod for det meste av at direktøren snakket fritt rundt temaene jeg hadde sendt på forhånd. 

I en såpass uformell setting, var det vanskelig å holde seg strengt til intervjuguiden, men jeg 

fikk overordnet svar på alt jeg lurte på. 
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Det andre intervjuet mitt startet med at jeg sendte informasjonsarkitekten en liste med spørsmål. 

Hun svarte på disse skriftlig i første omgang. Etter at jeg hadde bearbeidet svarene, avtalte vi 

et videomøte. Dette var veldig hjelpsomt, da jeg oppdaget nye spørsmål under bearbeidelsen av 

de skriftlige svarene, samt at jeg fikk klarhet i eventuelle utydeligheter i de skriftlige svarene. 

Samspillet av overordnet- og mer detaljorientert blikk, gjorde at jeg fikk to forskjellige syn på 

prinsippets betydning i kommunen. Hadde jeg hatt mer tid, og kommunen mer kapasitet (i ko-

rona-tiden), skulle jeg gjerne gjennomført flere intervjuer. Særlig opplever jeg at jeg kunne 

trengt å snakke med noen som har mer direkte ansvar/oppgaver knyttet til juridiske utfordringer 

for deling av data. Videre i oppgaven skal jeg gjengi funnene mine, samt drøfte de opp mot 

relevant teori og tidligere funn redegjort for i kapittel 2 og 3 ovenfor. 

4.2 Tiltak: organisering, prosjekter og bruker i sentrum 

4.2.1 Etablering av Oslo Origo 

Jeg startet undersøkelsen med å spørre direktøren om hva prinsippet om kun én gang innebærer 

for Oslo kommune. Jeg ønsket å legge et grunnlag for intervjuet som var minst mulig preget av 

intervjueffekten. Ifølge direktøren er prinsippet om kun én gang grunnleggende for mye digita-

liseringsarbeid som gjøres i Oslo kommune. Oslo kommune baserer alt sitt arbeid på en modell 

for gjenbruk av informasjon. Med andre ord er prinsippet om kun én gang helt vesentlig i ar-

beidet som gjøres, og heller et mål enn en baktanke. Dette samsvarer med retningslinjene lagt 

frem i Digital agenda, som peker ut prinsippet om kun én gang som en hovedambisjon i for-

valtningspolitikken jf. underavsnitt 2.3.1 ovenfor. 

Direktøren fremhever at prinsippet om kun én gang er spesielt viktig i etaten Origo, samt i etater 

som håndterer eldre, helse og arbeid. Særlig i etaten Origo satser kommunen på forlengelse av 

innbyggerløsninger for å gjenbruke data. Et av de største tiltakene for å etterleve prinsippet om 

kun én gang var etablering av prosjektet Oslo Origo.  

Oslo Origo var opprinnelig et prosjekt som skulle bidra til digitalisering i Oslo kommune. Ifølge 

konsulentselskapet Rambøll er prosjekter ofte pådrivere for store digitale løft i forvaltningen.197 

Fra og med 2020 har prosjektet likevel blitt omorganisert til en egen etat, som har tilrettelegging 

 
197 Ingebretsen (2018). 
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for digital transformasjon som hovedoppgave. Omorganiseringen er et resultat av at samord-

ning og utvikling av felles kommunale løsninger for innbyggerne, er en varig satsning i kom-

munen.198 Ifølge direktøren har etaten mellom 125-130 ansatte og skal bistå på tvers av hele 

kommunen. Informasjonsarkitekten sa at etaten Oslo Origo fortsatt er ganske ny, slik at store 

endringer fra prosjektet ikke har oppstått enda. En merkbar forskjell er at etaten har en direktør 

med flere fullmakter, og større budsjett. Det gjør det enklere å ta beslutninger, uten å trenge å 

gå høyt oppover i hierarkiet for å få ting godkjent. 

Informasjonsarkitekten fortalte at Oslo Origo har en del utviklere ansatt. Etaten jobber med å 

utvikle tjenester som kan rulles ut til hele kommunen, ved å samarbeide med andre etater. In-

formasjonsarkitekten fremhever at de ikke fungerer som en konsulenttjeneste, men jobber mer 

overordnet med prosjekter som kan rulles ut til alle virksomheter i kommunen. Målet er å hjelpe 

etatene i kommunen med å digitalisere seg selv. Dette funnet passet bra med min hypotese om 

at Oslo Origo kunne bidra til å gi et innblikk i hvordan kommunen forholder seg til prinsippet 

om kun én gang, på tvers av etatene. 

4.2.2 Brukerretting og «Historien om Tim» 

Raymond Johansen påpekte i 2017 at det ikke skal digitaliseres for digitaliseringens skyld. Di-

gitaliseringen i Oslo kommune skal alltid ta hensyn til innbyggeres behov og prøve å gjøre en 

forskjell i borgernes liv.199 Å ta utgangspunkt i innbyggeres behov samsvarer med et av de 

underliggende prinsippene fra EUs rammeverk for interoperabilitet, jf. underavsnitt 2.2.4 oven-

for. I tillegg er brukerretting en av hovedprioriteringene fra Digital agenda jf. underavsnitt 2.3.1 

ovenfor. Under videointervjuet fortalte informasjonsarkitekten meg at løsningene som lages av 

Oslo Origo utvikles av autonome team, som alltid skal ta utgangspunkt i brukeren. Dette gjøres 

blant annet ved kontinuerlig brukertesting. 

Oslo kommunes visjon for digitalisering kalles Historien om Tim. Visjonen tar utgangspunkt i 

Osloborgeren «Tim», som kun trenger å forholde seg til et felles tilgangspunkt i sammenheng 

med offentlige tjenester.200 Oslo kommunes egen visualisering av dette tilgangspunktet forkla-

rer konseptet bra: 

 
198 Oslo kommune (u.å.). 
199 Byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen jf. Oslo kommune (2017). 
200 Oslo kommune (u.å.). 
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Skjermbilde 2: Historien om Tim - et felles tilgangspunkt.201 

På skjermbilde 2 ser vi at Tim har tilgang til alle relevante offentlige tjenester fra en og samme 

nettside. En slik tilnærming vil ifølge funnene fra rapporten utgitt av Europakommisjonen i 

2014 om etablering av one-stop government, bidra til å etterleve prinsippet om kun én gang jf. 

underavsnitt 2.2.1 ovenfor. Fremtidsvisjonen innebærer også at kommunen skal være i forkant 

og foreslå aktuelle løsninger før problemer oppstår.202 Dette målet minner om de prediktive 

offentlige tjenestene som ble studert i Østerrike, Estland og Australia i 2019. Resultatene fra 

denne studien viste at borgere kan være kritiske til en prediktiv tilnærming. Som redegjort for 

i hovedavsnitt 3.2 ovenfor, kan ivaretakelse av personvernprinsippene derimot bidra til å bøte 

på en slik skepsis. For at visjonen om Historien om Tim skal være realistisk, må det derfor 

balanseres mellom effektiv digital forvaltning og ivaretakelse av rettslige prinsipper. 

4.2.3 Akson og Dataplattformen 

Målet for kommunen er ifølge direktøren å sørge for dataflyt som muliggjør gjenbruk, nettopp 

fordi datadeling er grunnleggende for kommunens virksomhet. Virksomhetsarkitektur trekkes 

frem som en viktig faktor i arbeidet med å tilrettelegge for gjenbruk av data. Kommunen satser 

på å tenke i en totalarkitektur, ifølge direktøren. Å koble sammen virksomhetsarkitektur fra 

 
201 Skjermbildet hentet fra Schei (2019). 
202 Oslo kommune (u.å.). 
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ulike land, er som nevnt et av målene med TOOP prosjektet, som har oppnådd nesten alle kri-

terier de ble målt på, jf. underavsnitt 2.2.3 ovenfor. En slik tilnærming har altså vist seg å være 

effektiv i EU. 

I tillegg til å jobbe målrettet for at virksomheter innad i Oslo kommune skal dele data med 

hverandre, fremhevet begge informantene mine at Oslo kommune ønsker å dele data med andre, 

for eksempel statlige virksomheter. En annen grunn til at virksomhetsarkitektur for deling av 

data er viktig, er ifølge direktøren nettopp å tilrettelegge for samarbeidet mellom kommunen 

og staten. Begge informantene mine fortalte om ulike prosjekter for deling av data. Her kommer 

jeg inn på to av dem. 

Direktøren fremhevet prosjektet Akson som eksempel på hvordan kommunen prioriterer gjen-

bruk av data og informasjonsflyt. Akson-prosjektet for elektronisk pasientjournal på tvers av 

statlig og kommunal sektor, ble særlig fremhevet fordi direktøren mener at dataløsninger som 

tilrettelegger for prinsippet om kun én gang er helt nødvendig i helsetjenesten. Akson-prosjektet 

skal tilrettelegge for at helseopplysninger som genereres på statlig nivå skal bli tilgjengeliggjort 

for kommunene. Direktøren tydeliggjør at kommuner er i en særstilling i forhold til gjenbruk 

av informasjon fra andre (typisk statlige) virksomheter. Han påpekte at kommunene skal se 

innbyggere som mer enn kun pasienter, og kan derfor ha behov for å nyttiggjøre seg av opplys-

ningene på en annen måte enn sykehusene gjør. Basert på redegjørelsene mine i for eksempel 

underavsnitt 2.3.5 ovenfor, ser vi at presise beskrivelser av data er viktig når data skal deles på 

tvers av virksomheter, og brukes til forskjellige formål. Gode, forståelige og felles beskrivelser 

av data kan være avgjørende for at riktig data blir brukt til riktige formål. 

Informasjonsarkitekten fremhevet et prosjekt som heter Dataplattformen som skal tilrettelegge 

for deling av data i Oslo kommune. Dataplattformen er en plattform hvor Oslo kommunes etater 

kan laste opp og dele sine data. Målet med Dataplattformen er ikke nødvendigvis at all data 

skal ligge der, men at all data kommunen har kan ligge der. Dette inkluderer åpne data; og data 

med både begrenset offentlighet; og unntatt offentligheten. Oslo Origo forholder seg til Digita-

liseringsdirektoratets trafikklyssystem for å klassifisere data, som nevnt i underavsnitt 2.3.2.2 

ovenfor. Grunnen til at Dataplattformen har blitt utviklet er for at de ulike virksomhetene i 

kommunen skal ha et sted å dele data. Målet er at Felles datakatalog skal høste fra Dataplatt-

formen. Grunnen til at virksomhetene ikke kan dele direkte med Felles datakatalog er at det 
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ville kreve et grensesnitt ut mot datakatalogen hos hver virksomhet. Oslo Origo utvikler Data-

plattformen for at virksomheter i Oslo kommune skal kunne laste opp for eksempel et regneark 

med data, også skal det høstes videre til Felles datakatalog etter hvert. 

Oslo Origo bruker Digitaliseringsdirektoratets anbefalte standard for beskrivelser av begreper 

for offentlige virksomheter jf. underavsnitt 2.3.5 ovenfor. Informasjonsarkitekten opplever at 

disse beskrivelsene ikke alltid er like enkle å skjønne for de som sitter på dataene ute i de ulike 

etatene. For eksempel er begrepet «dataeier» ukjent for de fleste. Disse funnene innebærer at 

både Digitaliseringsdirektoratets trafikklyssystem og standard for begrepsbeskrivelser benyttes, 

men at særlig begrepsbeskrivelsene kan være vanskelige å bruke. 

4.3 Utfordringer: kompetanse og modenhet 

4.3.1 Tillit og trygghet for innbyggere 

Direktøren nevnte at en av det store utfordringene norske kommuner sliter med i forhold til å 

etterleve prinsippet om kun én gang, og digitalisering generelt, er tilstrekkelig kompetanse. 

Dette samsvarer med det Braadland skrev om at bruk av ny teknologi innebærer at offentlige 

virksomheter må ha og opprettholde digital kompetanse jf. underavsnitt 2.3.4 ovenfor. Direk-

tøren eksemplifiserte med et prosjekt for halvannet år siden som skulle etablere en digital løs-

ning innenfor barnevernet i kommunen. Tidlig i prosjektfasen manglet det tilstrekkelig kompe-

tanse på gjenbruk av informasjon, noe som førte til at tydelige svakheter først ble klare sent i 

prosjektet. 

Direktøren fremhevet likevel at Oslo kommune er i en særstilling i forhold til å rekruttere kom-

petente personer, på grunn av størrelsen. Mindre og mellomstore kommuner har ifølge direktø-

ren ikke mulighet til å etablere gode fagmiljøer, og sliter derfor med å rekruttere tilstrekkelig 

kompetanse. Et sterkt fagmiljø er ifølge direktøren avgjørende for å rekruttere flinke folk, og 

Oslo kommune har ifølge han et stort fokus på å etablere tilstrekkelig kompetanse internt i 

kommunen når det kommer til digitalisering. Målet for Oslo kommune er ifølge direktøren å ha 

et eget fagmiljø med egne ansatte for digital endring, og ikke belage seg i stor grad på å bruke 

konsulenter. Noen begrunnelser for dette er at det både er billigere, i tillegg til at det er stort 

behov for kompetansen i kommunen. I tillegg kan et tungt fagmiljø bidra til at flere flinke folk 

ønsker å være ansatt i kommunen. En del av dette arbeidet består ifølge direktøren av å avvikle 
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konsulenter når kommunen har mulighet til å ansette direkte. Særlig har det ifølge informa-

sjonsarkitekten vært viktig å få på plass et godt fagmiljø innen informasjonssikkerhet og per-

sonvern, slik at innbyggerne i Oslo kommune skal være trygge på de digitale tjenestene.  

Raymond Johansen påpekte ved lansering av Oslo Origo flere tiltak som må til for at digitali-

sering og Oslo Origo (prosjektet på den tiden) skulle være gjennomførbart. Det viktigste var at 

kommunen klarer å forvalte dataen og kunnskapen de har på en god og sikker måte. Dette var 

viktig for at innbyggere skal ha tilstrekkelig tillit til kommunen.203 Tillit til forvaltningen er 

fremhevet som et nødvendig hensyn å ta i Difis konseptvalgutredning fra 2018, når deling av 

data skal skje.204 Undersøkelsen utgitt av Scholta med flere fra 2019 viste også at høy tillit 

mellom innbyggere og forvaltningen, er nødvendig for at gjenbruk av data på et høyt nivå skal 

kunne skje effektivt. Tillit kan som redegjort for i underavsnitt 3.2.3 ovenfor, sikres ved å et-

terleve personvernprinsippet om åpenhet. Oslo kommunes fokus på tilstrekkelig kompetanse 

for å ivareta tillit hos befolkningen, er jf. mine redegjørelser ovenfor en hensiktsmessig priori-

tering. 

4.3.2 Lederskap, gevinstrealisering og finansiering 

Ved lansering av prosjektet Oslo Origo sa Raymond Johansen at en viktig faktor for digitalise-

ring er at ledere i kommunen må være pådrivere for digital transformasjon. Dette innebærer for 

eksempel at ledere må ha gode kunnskaper om hva andre sektorer i kommunen driver med, slik 

at det kan fattes beslutninger som legger til rette for samhandling og nye løsninger. Dette krever 

ifølge Johansen både tillit og rom for å eksperimentere og innovere, slik at den nødvendige 

omstillingen i intern tjenesteproduksjon kan skje.205 

At ledere forstår utfordringen og prioriterer løsninger, var også et tema under intervjuet med 

direktøren. Han fremhevet at ledere må skjønne mulighetene ved å etablere og tilrettelegge for 

bruk av digitale tjenester. Det nytter ikke å lage nye digitale tjenester, dersom for eksempel en 

bydelsdirektør ikke ser mulighetene og verdiene av å ta de i bruk. Direktøren nevnte under 

telefonintervjuet at Oslo Origo skal bidra til å øke digital ledelseskompetanse i kommunen, for 

å hente ut flest mulige gevinster fra de digitale tjenestene. Gevinstrealisering handler om å styre 

 
203 Byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen jf. Oslo kommune (2017). 
204 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018: 7) s. 31. 
205 Byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen jf. Oslo kommune (2017). 
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slik at mulige gevinster fra bruk av tjenester faktisk kan hentes ut.206 Flak, Nielsen og Henriksen 

legger aktiv ledelse til grunn for å oppnå gevinster fra et prosjekt. I tillegg er det ledelsen som 

har ansvaret for å realisere gevinstene. De største gevinstene blir også hentet ut når virksomhe-

ter bruker teknologi på nye måter.207 En aktiv ledelse, som tar ny teknologi i bruk, er derfor 

avgjørende for å hente ut gevinster fra digitaliseringsprosjekter. 

Informasjonsarkitekten fortalte meg at mye arbeid legges i å forsøke å få ledere til å forstå 

verdien i å dele data. En av utfordringene hun fremhevet under intervjuet var at Oslo kommune 

består av mange forskjellig små virksomheter, og Oslo Origo ikke har noe oversikt over hvem 

som burde dele data, men ikke gjør det. Dette funnet viser at forutsetningen byrådslederen satte 

i 2017 om at ledere må ha gode kunnskaper om hva andre sektorer i kommunen driver med, 

ikke er oppnådd enda. På grunn av dette fremhever informasjonsarkitekten at det kan være ut-

fordrende å vite hvor Oslo Origo skal rette informasjonstiltakene sine. 

Selv om informasjonsarkitekten fremhevet at lederskap er avgjørende for etterlevelse av prin-

sippet om kun én gang, påpekte hun at det likevel ofte er langt fra toppen av hierarkiet hvor en 

leder sier at prinsippet er viktig, og ned til bunnen hvor en saksbehandler sitter og skal tilby 

tjenester. Målet til Oslo Origo er å finne ut av hvor i virksomheten de kan gå inn for å finne 

noen som tør og forstår hvordan tilrettelegge for deling av data. Informasjonsarkitekten sa at 

mange ledere skjønner nytten isolert sett, men ikke tenker helhetlig. Deling av data med andre 

enn egen etat, blir derfor ofte ikke prioritert. Informasjonsarkitekten mener at det er avgjørende 

at ledere «eier» utfordringen, fordi ledelse altså har veldig mye å si for etterlevelse av prinsippet 

om kun én gang i Oslo kommune. Hun mener at dette innebærer at ledere må tørre og stole på 

nye systemer i tillegg til å få tid og penger til å investere i nye løsninger 

Finansiering er nødvendig for å kunne starte på ethvert prosjekt, og økonomisk støtte er også 

en mye brukt måte å styre på. Regjeringen foreslo blant annet å investere over 700 millioner 

kroner i IKT- og digitaliseringstiltak i offentlig sektor i statsbudsjettet for 2020.208 Noen av 

disse tildelingene kan anses å bidra til etterlevelse av prinsippet om kun én gang. For eksempel 

ble det tildelt ti millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet, for å jobbe med tilrettelegging 

for deling av data. Slike tildelinger bygger opp under informasjonsarkitektens mening om at 

 
206 Flak (2012) s. 19. 
207 Flak (2012) s. 26-28. 
208 Prop. 1 S (2019-2020) s. 21. 
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ledere og etater må få større økonomiske bevillinger for å jobbe målrettet mot deling av data. 

Informasjonsarkitekten eksemplifiserte med Klimaetaten, som ønsker å dele data, men ikke har 

penger til å gjennomføre det. 

Informasjonsarkitekten utdypet at en av grunnene til at deling av data er dyrt, er at klargjøring 

er en stor jobb, som krever mye ressurser. Klargjøring innebærer å etterstrebe orden i eget hus. 

Som gjennomgått i underavsnitt 2.3.2.2 ovenfor, innebærer oppnåelse av orden i eget hus å 

redegjøre for mange egenskaper ved dataene, inkludert å kartlegge juridiske rammer for bruk. 

Ifølge Digital agenda er dette ikke noe som bare gjøres en gang, men også et kontinuerlig arbeid. 

Dette er altså et stort og ressurskrevende arbeid, og som fremhevet i Digital agenda er ulike 

offentlige virksomheter på forskjellige modenhetsnivåer i forhold til å ha orden i eget hus. In-

formasjonsarkitekten gjengir et lignende bilde av Oslo kommune. Hun sier at det er store for-

skjeller hos de ulike virksomhetene, og nye initiativer er spesielt personavhengig. 

4.3.3 Endringsprosesser og prioriteringer 

I tillegg til tydelig ledelse, fortalte informasjonsarkitekten at etterlevelse av prinsippet om kun 

én gang krever endringer av både IT-systemer og arbeidsprosesser ute hos kommunen. På 

mange områder er det et problem med tilgang på data som ligger i gamle fagsystemer, eller i 

praksis eies av konsulentselskaper. Informasjonsarkitekten eksemplifiserte med at mange 

gamle systemer for eksempel ikke har API-grensesnitt, noe som gjør deling utfordrende. Infor-

masjonsarkitekten etterlyser en person i hver etat med fokus på deling. Informasjonssikkerhets-

ansvarlige er på plass i dag, så hun mener det bør være mulig å etablere dataansvarlige også. 

En annen utfordring informasjonsarkitekten fremhever er at mange saksbehandlere ikke har 

tilstrekkelig tillit til nye systemer som rulles ut for deling av data. Informasjonsarkitekten mener 

dette kan ha noe å gjøre med at mange som jobber med saksbehandling ikke har hatt mulighet 

til å følge med på digitaliseringen, og foretrekker heller derfor å skrive ut dokumenter, fremfor 

å stole på nye systemer. Direktøren fremhevet også endringsvilje som avgjørende for å etterleve 

prinsippet om kun én gang. Spesifikt påpekte han at de er avhengige av endringsvilje og kom-

petanse innad i virksomhetene for å etterstrebe orden i eget hus (som er avgjørende å oppnå for 

å etterleve prinsippet om kun én gang jf. underavsnitt 2.3.2.1 ovenfor) i Oslo kommunes virk-

somheter. 

I tillegg er ifølge informasjonsarkitekten, ikke deling av data en prioritet ute hos saksbehandlere 

og andre etatsansatte som eventuelt skal bruke løsninger for å etterleve prinsippet om kun én 
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gang. Kommunens primæroppgave er å levere tjenester til innbyggere. Bruk av nye systemer 

og løsninger for å levere disse tjenestene kommer ofte i andre rekke i forhold til å yte de tjenes-

tene kommunen har plikt til å yte. Et eksempel informasjonsarkitekten kom med er en saksbe-

handler i NAV som må behandle en tidssensitiv sak om en familie som trenger penger til å 

kjøpe mat for dagen. I en slik situasjon er det enklere for saksbehandleren å forholde seg til det 

systemet vedkommende allerede kjenner til, selv om dette objektivt sett inkluderer mer tung-

vinte operasjoner, som for eksempel utskrift av dokumenter. Saksbehandlere blir ifølge infor-

masjonsarkitekten målt på hvor mange behandlinger de har gjennomført, og ikke hvordan disse 

gjennomføres. Med andre ord blir ikke saksbehandlere målt på hvorvidt de bruker løsninger 

som understøtter etterlevelse av prinsippet om kun én gang. Informasjonsarkitekten er usikker 

på om det er lurt å innføre slik måling. Hun mener at ansvaret for etterlevelse av prinsippet om 

kun én gang heller burde ligge på lederne. Denne meningen samsvarer med Flak, Nielsen og 

Henriksens konklusjon om at ledelsen har ansvaret for å realisere gevinster jf. underavsnitt 4.3.2 

ovenfor. 

4.3.4 Veiledning og regelverk 

Ved spørsmål om kommunen tar imot veiledning fra statlige virksomheter for å etterleve prin-

sippet om kun én gang, fremhever direktøren at staten ser at det er Oslo kommune som sitter på 

fagmiljøet. Dette har ført til at det heller er kommunen som har innflytelse mot staten. Et ek-

sempel på en virkning som har kommet av dette er medlemmer av Skate-utvalget. For noen år 

siden var det bare statlige aktører som fikk være med i Skate. De senere årene har kommune-

sektoren fått mer plass, med representasjon fra Oslo kommune,209 ved siden av Kommunenes 

Sentralforbund (KS). Direktøren omtaler Oslo kommunes engasjementet i utvalget som ganske 

viktig for kommuners mulighet til å digitalisere. 

Jeg spurte informasjonsarkitekten om hvordan de forholder seg til konkrete rettslige krav rela-

tert til personvern. Til svar fikk jeg at Oslo Origo som etat ikke har noe gjennomgående fokus 

på for eksempel innebygd personvern, i form av kurs eller andre metoder. Etaten forholder seg 

til en informasjonssikkerhetsansvarlig, som har ansvaret for innebygd personvern. I forhold til 

om etaten bruker forenelighetsvurderinger for å behandle opplysninger til nye formål jf. hoved-

avsnitt 3.3 ovenfor, fortalte informasjonsarkitekten at det innebærer noen utfordringer. Det er 

ingen etablert prosess eller struktur som godkjenner noen andre sitt formål. Dette innebærer at 

 
209 Direktoratet for forvaltning og ikt (2018). 
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dersom kommunen skulle utarbeidet en slik ordning ville den vært basert på tillit, og at den 

virksomheten som ønsker å gjenbruke dataen tar egne tilstrekkelige vurderinger. Informasjons-

arkitekten etterlyser en mellompart som kan godkjenne nye formål. Oppsummert er det altså 

ingen i kommunen som i dag foretar forenelighetsvurderinger slik PVF art. 5(1)(b), jf. art. 6(4) 

forutsetter. Basert på redegjørelsen min i hovedavsnitt 3.3 ovenfor, må derfor all deling av data 

i Oslo kommune ha et selvstendig rettslig grunnlag. Jeg spurte informasjonsarkitekten om de 

bruker samtykke som rettslig grunnlag, men ifølge henne er det ingen gode prosesser for å 

innhente samtykke for deling av data i dag. Dette er spesielt fordi løsninger som baserer seg på 

samtykke, er sårbare. Dette funnet samsvarer med redegjørelsen av samtykke som rettslig 

grunnlag i hovedavsnitt 3.5 ovenfor. Oslo Origo forholder seg derfor til en hovedregel om å 

ikke bygge nye prosesser basert på samtykke, men heller et annet rettslig grunnlag, som for 

eksempel nødvendighet for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er på-

lagt.210 

Informasjonsarkitekten fortalte om et prosjekt som heter Inntekt og skattedata, som er et sam-

arbeid med Skatteetaten. Prosjektet går ut på at i dag må innbyggere med lav inntekt som vil 

søke om å få nedsatt betaling i barnehage og AKS/SFO, dokumentere inntekten sin ved å sende 

inn skjemaer manuelt en gang i året til kommunen. Oslo kommune ønsker å heller få denne 

informasjonen direkte fra Skatteetaten, som allerede har disse dataene, via et API. Dette vil 

spare innbyggere for arbeid med for eksempel utskrift og skanning. Å spare innbyggere for 

merarbeid samsvarer med målene for digital omstilling av forvaltningen, som fremstilt i Digital 

agenda jf. underavsnitt 2.3.1 ovenfor. Det viser seg dog at det er veldig utfordrende å få til, 

fordi kommunen og Skatteetaten er uenige om hvorvidt slik deling er lovlig, da Skatteetaten 

mener at det er mangel på hjemmel for deling. 

Det hevdes i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 at regelverk kan utnyttes 

mer enn det gjør i dag, for å tilrettelegge for en mer datadrevet forvaltning. Departementet 

fremhever at et digitaliseringsvennlig regelverk er noe som krever både regelmessig arbeid, og 

at regelverksutviklere forstår sammenhengen mellom prosesser, teknologi og regelverk. Det 

kreves altså tilstrekkelig kompetanse hos regelverksutviklere for at lovverket skal bli mer digi-

taliseringsvennlig jf. underavsnitt 2.3.4 ovenfor. Informasjonsarkitekten er kun involvert i den 

semantiske delen av Inntekt og skattedata prosjektet, men det er også en del jurister involvert 

 
210 Jf. PVF art. 6(1)(e). 
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for å se hvilke lovendringer som må på plass for at det skal være mulig å gjennomføre prosjek-

tet. 

4.4 Oppsummering og videre drøftelse av funn 

Konsulentfirmaet DNV GL utførte i 2015 en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Brønn-

øysundregistrene, for å kartlegge gevinstpotensialet for et felles fokus på informasjonsforvalt-

ning i offentlig sektor. Analysen anslo at gevinstpotensialet for å etablere felles metoder og 

standarder for beskrivelser og informasjonsforvaltning samt felles tjenester og infrastruktur 

kunne spare samfunnet for 30,4 milliarder kroner.211 Rapporten forutsetter dog et viktig premiss 

for at gevinstene kan realiseres, nemlig at virksomhetene i offentlig sektor tar samordnings-

løsningene i bruk.212 Denne forutsetningen samsvarer med funn gjort i rapporten utgitt av Eu-

ropakommisjonen jf. underavsnitt 2.2.1 ovenfor. Informasjonsarkitekten i Oslo kommune 

kunne i utgangspunktet gjerne tenke seg å bytte ut alle gamle fagsystemer som hindrer deling 

av data, men som vist i dette kapittelet vil tiltak for å etterleve prinsippet om kun én gang koste 

en del penger. I tillegg er det en motvilje ute i etatene mot å ta nye løsninger i bruk. 

Hvert år investerer det offentlige store summer i digitale tjenester.213 Det er en generell forut-

setning i Norge at offentlige midler skal brukes på en måte som gagner samfunnet.214 Likevel 

viser undersøkelser at mange norske digitaliseringsprosjekter leverer omtrent 30 % mindre ge-

vinster enn planlagt.215 Norske digitaliseringsprosjekter har med andre ord en tendens til å føre 

til mindre gevinster enn antatt. Økonomisk støtte av prosjekter og leveranser som skal under-

støtte etterlevelse av prinsippet om kun én gang, er helt klart nødvendig for å nå målene fra 

Digital agenda. Samtidig er det viktig å balansere behovet for finansiering med sannsynligheten 

for gevinstrealisering. Det vil være vanskelig å hente ut noen gevinster fra nye løsninger som 

skal bidra til etterlevelse av prinsippet om kun én gang, så lenge utvikling av tjenestene både er 

dyre og folk ikke bruker de. 

Digitalisering bør ikke sees som innføring av nye teknologiske løsninger alene, men innføring 

av teknologi i sammenheng med organisasjonsutvikling. Solli-Sæther og Flak hevder at dette 

 
211 DNV GL (2015) s. 2. 
212 DNV GL (2015) s. 60. 
213 Se for eksempel Meld. St. 27 (2015-2016) s. 82 og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019b) s. 44. 
214 Se for eksempel anskaffelsesloven § 1 og reglement for økonomistyring i staten § 1(c). 
215 Jørgensen (2015) s. 4. 
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gir større nytteeffekt enn kun teknologianskaffelser, og at det er de nye og effektive tjenestene 

som går på tvers av virksomheter som gir mest nytte for sluttbrukere.216 Digitalisering handler 

altså ikke bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring i en virksomhet.217 

Som redegjort for i underavsnitt 4.3.3 ovenfor er Oslo kommunes hovedoppgave om å levere 

mange av tjenestene kommunen skal tilby, delvis motstridende med tilstrekkelig fokus på de-

ling av data i etatene. Oslo Origos fokus på brukerretting ved utvikling av nye tjenester, kan 

derimot bidra til å bøte på denne utfordringen. 

Når det kommer til føringene redegjort for i hovedavsnitt 2.3 ovenfor, viser funnene fra Oslo 

kommune at de er i bruk. Digitaliseringsdirektoratets trafikklyssystem og anbefalte standard for 

beskrivelser av begreper for offentlige virksomheter ble spesifikt nevnt. Funnene tilsier dog 

også at disse føringene ikke alltid er forståelige for de som skal ta de i bruk jf. underavsnitt 

4.2.3 ovenfor. Min konklusjon om nødvendigheten av tverrgående standardiseringer for at de-

ling av data mellom virksomheter skal være effektivt, jf. underavsnitt 2.3.5 ovenfor, har ikke 

blitt motbevist av disse funnene. Likevel viser det seg at det kan være utfordrende å oppnå. 

Informantene mine sine meninger om at ledelse er avgjørende for etterlevelse av prinsippet om 

kun én gang, sammenfaller med litteratur om gevinster og ledelse. Som forlengelse av dette 

fremhevet direktøren at det er viktig å tenke på datadeling fra start for å etterleve prinsippet om 

kun én gang. Oslo Origos fokus på å øke ledelseskompetansen i kommunen kan bidra til at 

datadeling blir prioritert når nye prosjekter skal settes i gang ute hos etatene. Selv om det er 

viktig å informere ledere om prinsipper og planer med fokus på deling av data, er det viktig å 

huske på at det er en helt annen verden ute hos saksbehandlere og utviklere, med mangel på tid 

og penger, samt et hovedfokus på å levere tjenester til innbygger. Informasjonsarkitekten etter-

lyser derfor at noen må ha ansvar for kvaliteten på data ute i etatene. Et slikt tiltak kan muligens 

bidra til større fokus på deling av data ute i alle kommunens virksomheter. 

Oslo Origo ønsker også å hente inn data fra andre virksomheter, men har altså en del juridiske 

utfordringer. Et mer digitaliseringsvennlig lovverk må derfor på plass, før kommunens mål om 

deling av data kan oppnås. Rapporten IT i praksis fra 2018 påpeker at Felles datakatalog kan 

bidra til regelverksutvikling på dette området. Begrepskatalogen kan for eksempel bidra til at 

lovgiver enklere kan gjenbruke legaldefinisjoner, noe som er viktig for at prinsippet om kun én 

 
216 Solli-Sæther (2012) s. 37-42. 
217 Se også for eksempel Digital21 (2018) s. 9. 
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gang skal kunne være oppnåelig.218 Tilgjengeliggjøring av data i en offentlig oversikt vil ifølge 

en sluttrapport utgitt av Brønnøysundregistrene gi de ulike aktørene enklere tilgang til hvordan 

lovhjemler tolkes i ulike virksomheter. Den lovgivende myndigheten vil også ha et bedre grunn-

lag for å harmonisere regelverk og forenkle prosesser som krever lovendring.219 Utvikling av 

Dataplattformen, og videre planer om å høste til Felles datakatalog, er derfor viktige steg i ret-

ningen mot et mer digitaliseringsvennlig regelverk. 

I dette kapittelet har jeg ikke forsøkt å redegjøre for alle tiltakene, utfordringene og behovene 

kommunen har for etterlevelse av prinsippet om kun én gang, men jeg har gjort noen interes-

sante funn. Oppsummert er altså de største hovedutfordringene for etterlevelse av prinsippet 

om kun én gang at det er utfordrende med gamle fagsystemer; innbyggeren tar fokuset, fordi 

kommunens hovedoppgave er å levere tjenester; og juridiske utfordringer for deling av data. 

For å løse disse utfordringene må det både organisatoriske, teknologiske og juridiske endrings-

prosesser til. I dette kapittelet har jeg funnet noen nødvendige endringsprosesser som kan bidra 

til å løse disse utfordringene. Jeg har oppsummert funnene mine i en figur: 

 
Figur 7: Nødvendige endringsprosesser i Oslo kommune. 

 
218 Ingebretsen (2018). 
219 Brønnøysundregistrene (2015) s. 16. 
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I figur 7 er organisatoriske endringsprosesser representert i den gule boksen, teknologiske end-

ringsprosesser fremstilt i den grønne boksen, og juridiske endringsprosesser illustrert i den blå 

boksen. Endringsprosessene påvirker hverandre jf. figur 1 i hovedavsnitt 1.2 ovenfor. Denne 

fremstillingen er med forbehold om at den ikke er fullstendig i forhold til alle relevante end-

ringsprosesser for forvaltningen, men heller avgrenset til funnene mine redegjort for her i ka-

pittel 4. For eksempel kan rettsregler påvirke teknologiske løsninger ved å sette krav til for 

eksempel universell utforming, men jeg tar ikke for meg dette i denne oppgaven. 

Organisatoriske endringsprosesser som skal muliggjøre effektiv informasjonsflyt mellom virk-

somheter kan bidra til at ansvarsfordelingen for forvaltning av data endres. Aktiv ledelse kan 

bidra til et ønske om å utvikle nye arbeidsprosesser for å dele data, og kan videre dytte lovgiver 

til å endre de rettslige kravene om hvordan forvaltningen er organisert. I tillegg fungerer ønsket 

om endrede arbeidsprosesser for deling av data som tilrettelegger for utvikling av nye fagsys-

temer. Prosjektet Inntekt og skattedata jf. underavsnitt 4.3.4 ovenfor, er et eksempel på hvordan 

Oslo kommune ønsker å endre måten forvaltningen jobber på, ved å innføre en ny teknisk løs-

ning. 

Den teknologiske utviklingen kan skape behov for endringer i den rettslige reguleringen. Pro-

sjektet Inntekt og skattedata er for eksempel avhengig av nye hjemler for gjennomføring. Dette 

behovet kan påvirke regelverksutvikling jf. underavsnitt 4.3.4 ovenfor. En slik ny løsning vil 

også påvirke hvordan saksbehandlere jobber og er organisert, da behovet for å ta imot papir-

skjemaer forsvinner og forvaltningen blir mer diffus jf. underavsnitt 3.2.2 ovenfor. Til slutt er 

det relevant at lovgivning legger begrensninger på hvordan digitale hjelpemidler i offentlig for-

valtning kan brukes, og igjen hvordan forvaltningens arbeid er organisert. Endringer i taushets-

plikt-regler kan for eksempel påvirke både hvordan fagsystemer utvikles og hvordan forvalt-

ningen organiserer arbeidet sitt.  

Tiltak som må gjennomføres for å etterleve prinsippet om kun én gang i Oslo kommune krever 

altså endringsprosesser innenfor flere områder. Som også illustrert i figur 1 ovenfor, er det nød-

vendig å se disse endringsprosessene i sammenheng for å oppnå et helhetlig bilde av hvilke 

tiltak som kreves.  
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5 Oppsummering og avsluttende refleksjoner 

Arbeidet med masteroppgaven har i hovedsak dreid seg om å undersøke føringene som ligger 

til grunn for å etterleve prinsippet om kun én gang i norsk offentlig forvaltning. Som del av 

dette har jeg redegjort for prinsippet i en internasjonal sammenheng, da prinsippet ikke er noe 

særegent norsk. Jeg har også forsøkt å redegjøre for noen rettslige spørsmål som er aktuelle for 

å etterleve prinsippet om kun én gang. Til slutt har jeg undersøkt hvordan disse føringene etter-

leves i Oslo kommune, med hovedfokus på etaten Oslo Origo, og om etterlevelse krever spesi-

fikke endringsprosesser. 

Effektivisering av forvaltingen har i lang tid vært et mål som skal nås ved å ta i bruk digitale 

verktøy. I tillegg har informasjon lenge blitt ansett som en ressurs i seg selv. Det lange tids-

spennet fra da Brønnøysundregistrene ble utredet og informasjonsressursforvaltning var popu-

lært til dag, har vært interessant å oppdage. Undersøkelsen av Oslo kommune viser at det er et 

stort spenn mellom de politiske målene og gjennomføring av målrettede tiltak for å oppnå de, 

selv om mange av målene har vært relativt like i en årrekke. Føringene som er lagt for etterle-

velse av prinsippet om kun én gang i Norge, er vage og lite konkrete i forhold til praktisk gjen-

nomføring. Dette er en utfordring Oslo Origo møter på i sitt arbeid med å digitalisere kommu-

nen. Denne utfordringen blir særlig tydelig fordi engasjement for å digitalisere er veldig per-

sonavhengig. Dette innebærer at de individuelle etatene er avhengig av at folk med riktig kom-

petanse gjør en innsats for at tiltak skal settes i gang og gjennomføres. Mangel på kompetanse 

var et problem som ble utredet i 1980-årene jf. hovedavsnitt 2.1 ovenfor, og er altså fortsatt en 

utfordring i dag. Til sammen ser vi at både målene og utfordringene er relativt like i dag som 

for 30 år siden, selv om teknologien har endret seg. 

Det kan som nevnt være vanskelig å sammenligne tiltakene på EU-nivå med de norske fø-

ringene, særlig fordi virkeområdene og gjeldende regelverk er annerledes. Likevel har det vært 

givende å undersøke en del av begrunnelsene og virkemidlene redegjort for i tiltakene, for å 

etterleve prinsippet om kun én gang. Prosjektdokumentasjon fra TOOP prosjektet inneholder 

forslag om at brukere skal ha mulighet til å se over data om seg selv før det deles med nye 

virksomheter, for at behandlingen skal kunne baseres på samtykke. Forslag om bruk av sam-

tykke som rettslig grunnlag er også noe vi finner igjen i norske føringer. Likevel er dette et 

rettslig grunnlag som Oslo kommune prøver å navigere seg bort fra, da det ikke finnes noen 

gode prosesser for å innhente samtykke for deling av data i dag. I tillegg er samtykke også et 
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sårbart rettslig grunnlag, og løsninger basert på samtykke vil derfor møte på driftsproblemer 

dersom samtykket blir trukket tilbake. 

I EU har også utfordringen med rettslig grunnlag blitt løst ved å foreslå SDGR. Regelverk som 

tydeliggjør rettslig grunnlag for deling av data vil omgå utfordringene med samtykke, men vil 

også kunne føre til andre negative konsekvenser. Studien fra 2019 viste at innbyggere i andre 

land kunne være kritiske til en slik tilnærming, fordi de er svært opptatt av å beskytte opplys-

ninger om seg selv. I tillegg resonnerte lovutvalget fra 2015 rundt om slike regler kan føre til 

at borgere tilbakeholder informasjon. Undersøkelsen fra 2019 viste også at slik regelverk for 

deling av data krever høy tillit mellom innbyggere og det offentlige. Norge er i verdenstoppen 

på tillit mellom befolkningen og staten,220 så et mer delingsvennlig regelverk kan helt klart være 

et alternativ i Norge. Som nevnt i den nye digitaliseringsstrategien, finnes det potensiale for å 

utnytte regelverket mer enn i dag for å tilrettelegge for en datadreven forvaltning. Det er dog 

avgjørende å huske på at andre hensyn også er viktige å ivareta. Som nevnt i utredningen fra 

1991 finnes det andre verdier i samfunnet, som kan veie tyngre enn effektivitet jf. hovedavsnitt 

2.1 ovenfor. I denne masteroppgaven har jeg prøvd å fremheve ivaretakelse av noen person-

vernrettslige og forvaltningsrettslige hensyn, som må vurderes på en tilstrekkelig måte ved 

eventuell utvikling av slikt regelverk. I tillegg er det avgjørende at lovgiver har tilstrekkelig 

forståelse av hvordan forvaltningen digitaliseres. Regelverksutviklere må med andre ord forstå 

sammenhengen mellom prosesser, teknologi og regelverk jf. underavsnitt 2.3.4 ovenfor. Slike 

hensyn og tilstrekkelig kompetanse er også viktig ved utforming av andre ikke-rettslige føringer 

som skal tilrettelegge for etterlevelse av prinsippet om kun én gang.  

Digitalisering av forvaltningen er et stort og komplekst tema, med flere faktorer som spiller inn. 

Min erfaring fra arbeidet med denne masteroppgaven er at gjenbruk av data i det offentlige har 

potensiale for å være svært nyttig for samfunnet. Både med tanke på ressursbesparing, og andre 

gevinster som forståelse av hvordan rettighetene våre ivaretas av forvaltningen. Det er dog en 

del andre hensyn som må balanseres opp mot disse godene, for eksempel tilstrekkelig ivareta-

kelse av personvernet. Videre blir det spennende å følge utviklingen og hvordan utfordringene 

jeg har redegjort for i denne oppgaven løses.  

 
220 Kleven (2016) s. 14. 
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av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og 

problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 

1024/2012 [forordning om digital portal for informasjon om det 

indre marked] (SDGR). 

2018 Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven). 

Prop. 1 S (2019-2020) For budsjettåret 2020. 

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig for-

valtning (forvaltningsloven) 
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2020 Forskrift 13. mars 2020 nr. 285 om forebygging av korona-

smitte, Oslo kommune, Oslo (forskrift om forebygging av ko-

ronasmitte, Oslo). 
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