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Bakgrunn: «Et velfungerende kunnskapssystem» 

• Arbeidsgruppe nedsatt av KD (okt-2017 – mars-2018) 
med bakgrunn i at Kunnskapsdepartementet har 
ambisjon om at arbeidet i departementet, 
direktoratene og i sektorene departementet har ansvar 
for skal være kunnskapsbasert

• Rapporten fra arbeidsgruppen peker på mange 
utfordringer i dagens situasjon og danner et godt 
utgangspunkt for en utredning av utfordringer, behov 
og muligheter for å effektivisere infrastruktur for data 
og statistikk og å gjøre data mer åpne og tilgjengelige.



Fra oppdragsbrevet for konseptutredningen

«Formålet med utredningsoppdraget er å gi et grunnlag for beslutninger om 
tiltak for å effektivisere infrastruktur for data og statistikk og å gjøre data mer 
åpne og tilgjengelige. Målet er bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til 
relevante datakilder og å legge til rette for publisering av statistikk og analyser 
innenfor og på tvers av de ulike datasettene. Muligheter for kopling til data og 
statistikk om andre sektorer er også et viktig hensyn.»



KDs sektor

Konseptutredningen omfatter alt av data (kunnskap) om…

Barnehage og grunnopplæring

Høyere utdanning (UH og fagskoler)
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Voksnes læring
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…og hvordan disse skal gjøres lettere tilgjengelig for:

• Forskning, utredninger og evalueringer

• Politikkutvikling

• Departement

• Kommuner og fylkeskommuner

• Virksomhetsstyring

• Mål- og resultatstyring

• Forvaltning og drift på institusjonsnivå

• Næringsliv

• Konsulent- og analysevirksomheter

• Kunnskap for allmennheten

• Arbeidslivspartene og interesseorganisasjoner

• Studenter, elever, utdanningssøkende

• Arbeidsgivere, foreldre, media



METODE / TILNÆRMING



Konseptvalgutredning (KVU)

• Opphav i Kvalitetssikrings-ordningen (KS)

• Statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal gjennomgå ekstern 
kvalitetetssikring før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget

• KS2 (innført 2000)

• Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i 
Stortinget

• KS1 (innført 2005)

• Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt



Overordnede steg i KVU-metodikken

• Aktør- og interessentanalyse

• Kartlegging av dagens datainfrastruktur (nåsituasjon for dataperspektivet)
• Datakilder, dataeiere og dataflyt

• Datakvalitet, masterdata

• Behovskartlegging (tilgang til og bruk av data - bruksperspektivet)

• Prosjektutløsende behov

• Definere mål og krav

• Utforske og beskrive mulighetsrommet

• Utrede og vurdere konsepter, inkl. samfunnsøkonomisk analyse

• Anbefale et konkret konsept



Prosjektets tilnærming i utredningsarbeidet?

Visualisering

Datakilder, informasjonsarkitektur,
masterdata, metadata

«Plattform» for sektordata

(Hovedfokus for utredningen er å vurdere 
ulike konsepter for hvordan denne kan 

realiseres og anbefale ett av disse)

• Kartlegge behov i brukerperspektivet knyttet til 
tilgang til data, koplinger av data, analyser, 
rapporter og statistikk.

• Kartlegge datakilder og -eiere (dataperspektivet)
• Kartlegge behov til en mer helhetlig informasjons-

arkitektur for deling av data.
• Foreslå revidert forvaltningsregime for data inkl. 

tilganger og personvern.

• Sikre en infrastruktur som åpner for tilgang til data 
basert på gode brukerreiser.

• Fleksibel tilførsel av nye data som sømløst utvider 
mulighetene i plattformen.

• Datasett-/variabelkatalog med gode metadata
• Håndheve tilgang til data, informasjons-sikkerhet 

og personvern.



Kartleggings- og behovsfasen - fremgangsmåte

• Semistrukturerte intervjuer 
hvor formålet er å:

• Kartlegge aktører og 
interessenter

• Kartlegge dagens situasjon

• Avdekke behov knyttet til 
verdikjeden vist til høyre:

• Kartleggingen har fokus på 
disse perspektivene:

• Datainfrastrukturen 
(datakilder, dataeiere og 
dataflyt - forsyningskjedene 
for data)

• Behov for tilgang til data på 
ulike nivå (mikrodata, 
aggregerte, koplede data)



SENTRALE FUNN



Fragmentert datainfrastruktur og mangelfull 
informasjonsforvaltning for deling av data

• Organisatorisk
• Mange aktører som håndterer fragmenter av den totale informasjonen knyttet til 

utdanning og integrering, f. eks. om enkeltindivider

• Begrenset evne/vilje til å dele data gjør det vanskelig å se «hele historien»

• Teknisk
• Data er fordelt på mange kilder uten en helhetlig informasjonsarkitektur

• Få automatiserte løsninger for å hente ut / overføre data (uttrekk til flatfiler vanligst)

• Omfattende bruk av ressurser for å håndtere dataflyt

• Varierende grad av «orden i eget hus» (informasjonsforvaltning - ref. Difi)

• Mangel på autoritative kilder for data som bør være harmonisert på tvers av 
sektoren(e)
• Manglende harmonisering av data/kodeverk og mangelfulle metadata

• Stor grad av overlappende data i ulike kilder



Mangelfull kvalitet og «oppløsning» på data

• Data er i for liten grad tilpasset viderebruk (sekundærbruk)
• Forvaltningshensyn er på kollisjonskurs med statistikk- og analysehensyn

• «Oppløsningen» på tilgjengelige data er ofte for grov ved at det er gjort 
aggregeringer som begrenser mulighetene for egendefinerte analyser og 
aggregeringer (mikrodata vs. aggregerte data)

• Mange datakilder tilbyr kun aggregeringer for et spesifikt formål
• Med gode grunndata kunne slike aggregeringer tilbys som standardrapporter i et BI-

verktøy

• Mange registre oppleves å ha svak datakvalitet

• Mye ressursbruk på tilgang til data og forståelse av dataene 



• SSB sitter på offentlige mikrodata som er helt sentrale som grunnlag for 
forskning, analyser og statistikk - som igjen danner grunnlag for politisk styring 
og politikkutvikling

• Tilgang til disse dataene (utlån), og sammenstilling av data fra ulike kilder tilbys 
kun gjennom SSB

• Utlån av individ-data fra SSB er i dag utfordrende
• Omfattende søknadsprosess

• Det tar lang tid og koster mye

• Vanskelig å få oversikt over hele datatilfanget og vanskelig å lage riktige bestillinger

• microdata.no – gir nye muligheter, men har foreløpig noen begrensninger
• P.t. kun tilgjengelig for godkjente forskningsinstitusjoner. Kan gi konkurransevridende effekt

• Anonymisering i grensesnittet ut mot brukeren (brukeren ser ikke dataene), mens mange 
av aktørene sier de har behov for tilgang til data på individnivå!

Tilgang til mikrodata og SSBs monopolist-rolle



Gjennomsnittlig leveringstid for data fra SSB (2017)



OPERASJONALISERING AV DATADELING ET 
VIKTIG PREMISS FOR Å OPPNÅ GEVINSTER



Datadeling en forutsetning for automatisering

• Datadeling muliggjør tilgang til informasjon som kan benyttes som input til 
regelmotorer for å automatisere prosesser, men krever at dataene som deles 
er…
• presis beskrevet (kvalitet og entydighet)

• ledsaget av metadata som beskriver hvilke hjemler som kreves for deling

• dataene er korrekte og oppdaterte

• Eksempel fra Lånekassen:
• 73 % av søknader om lån håndteres uten involvering av mennesker i saksbehandlingen

• Dette er gjort mulig ved at Lånekassen innhenter data fra bl.a. DSF (Folkeregisteret), FS, 
VIGO (ungdomsrett), NAV, UDI, A-ordningen



Felles (nasjonal) Datakatalog

• Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige 
virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen 
gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og 
bruke de til for eksempel analyseformål

• Et samarbeidsprosjekt mellom Brreg, Difi og Skate-etatene

• Informasjonsforvaltning
• Digitaliseringsrundskrivet påpeker at alle offentlige virksomheter skal ha en oversikt over 

hvilke data de håndterer, hva dataene betyr, hva de kan brukes til, hvilke prosesser de er en 
del av og hvem som kan bruke dataene (informasjonsforvaltning).

• I samarbeid med offentlige virksomheter skal Difi etablere et felles rammeverk for 
informasjonsforvaltning i off. virksomheter. Felles datakatalog er et delprosjekt for å oppnå 
felles mål. En forutsetning for at datakatalogen skal bli en god oversikt, er at hver enkelt 
virksomhet har egne oversikter og beskrivelser, eller det som kalles «orden i eget hus



Felles Datakatalog – dagens status



GOD INFORMASJONSFORVALTNING GIR 
STORT POTENSIAL



Referansearkitektur for deling av data





Lokal datakatalog

For den enkelte virksomhet 

Eier

Databeskrivelser

Begreper Kvalitet Hjemmel

Tjenester (API’er)

Data-
beskrivelser

Begreps-
beskrivelser

Kodeverks-
beskrivelser

Tjeneste-
beskrivelser

Hjemmels-
beskrivelser

• Datakatalog for data som kan deles
• Hver tjeneste (API) representerer en 

kontrakt mellom datatilbyder og 
datakonsument

• Endringer gjenspeiles i versjonering av 
tjenestene for ikke å bryte eksisterende 
kontrakt

Datakilde(r)



Det store bildet

. . .

Virksomhet X Virksomhet Y Virksomhet Z Virksomhet N



Mulig målbilde – økosystem for data med selvbetjening

Visualisering

Data tilgjengelig for gjenbruk og viderebruk

«Databinge»
(metadata-katalog)

Datasett

Metadata «Skarpe» data

Slettes når konsesjon for 
behandling utløper




