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Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren 

Bakgrunn 
Unit har i 2019 på oppdrag fra KD gjennomført en konseptvalgutredning av fremtidig 
infrastruktur for deling av data i/om kunnskapssektoren for viderebruk. Konseptutredningen 
har bakgrunn i Kunnskapsdepartementets ambisjon om at arbeidet i departementet, 
underliggende direktorater og virksomheter innenfor departementets sektoransvar 
(utdanning, forskning og integrering) skal være kunnskapsbasert. For å lykkes med denne 
ambisjonen er det avgjørende med et velfungerende system for kunnskap som sikrer at det 
utvikles kunnskapsgrunnlag med kvalitet, legitimitet og relevans. En viktig del av et slikt system 
er en infrastruktur som gir rask, rimelig og sikker tilgang til data for statistikk og analyse i 
sektoren, hvor data kan kobles på tvers av kilder og med datakilder i andre sektorer. Det er 
derfor behov for å se nærmere på utfordringer, behov og muligheter for å bedre dataflyten i 
kunnskapssektoren.  

Konseptutredningen utreder alternative løsninger for fremtidig deling av data i 
kunnskapssektoren. Formålet med utredningen 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. 
Utredningen tar for seg data for viderebruk, dvs. bruk av data til andre formål enn det dataene 
ble samlet inn for. I tillegg tar utredningen for seg data fra alle virksomhetsområder 
Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for; barnehage og grunnskole, videregående skoler, 
høyere utdanning, voksnes læring, forskning og integrering. 

Rapport fra utredningen ble oversendt KD 20.12.19, og er sendt ut til alle underliggende 
etater, samt til noen institusjoner som jobber tett mot KDs sektor og som vil bli påvirket av det 
anbefalte konseptet fra utredningen. Dette er en foreløpig versjon av rapporten som vil 
gjennom en siste kvalitetssikring før den gjøres offentlig. 
 
Utredningens anbefalte konsept 
Utredningen anbefaler konseptet K12 - Orden i kunnskapssektoren. Konseptet innebærer 
mindre organisatoriske endringer blant aktørene som forvalter dataene i kunnskapssektoren i 
dag («dataprodusenter»). Dataprodusentene realiserer «orden i eget hus» i henhold 
til Difis retningslinjer for deling av data innenfor sitt område, noe som gjenspeiles i navnet på 
konseptet. «Orden i eget hus» er en strategi for å skape god informasjonsforvaltning i offentlig 
sektor gjennom at den enkelte virksomhet rydder i sine data og beskriver dem med tanke på å 
dele dem med andre virksomheter. I konseptet realiseres også neste steg i strategien ved at 
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orden ikke bare skapes isolert i hver enkelt virksomhet, men gjennom en helhetlig tilnærming 
hvor alle virksomhetene i kunnskapssektoren gjør dette i fellesskap. For å understøtte dette og 
andre initiativ i sektoren gis en av KDs underliggende etater et overordnet ansvar for 
samhandling og koordinering på tvers av dataprodusentene for viderebruk av data i sektoren. 
Aktøren får overordnet ansvar for:  

• En helhetlig forvaltning av data i kunnskapssektoren  
• Tydeliggjøre roller og ansvar i dataforvaltningen i sektoren  
• Følge opp dataprodusentenes arbeid med «orden i eget hus».  
• Prosessen knyttet til harmonisering av data og gi retningslinjer for klassifisering av 

data  
• Etablere og forvalte av en felles metadatakatalog for all kunnskapsdata 

for viderebruk  
• Felles søknadstjeneste for konsumenter som har behov for tilgang til data med 

begrenset offentlighet på tvers av dataprodusentene  
• Eksplorative tjenester   
• Sikre analyserom for analyser av data med begrenset offentlighet  
• Etablere et rådgivende forum for juridiske avklaringer knyttet til deling og 

utlevering av data 
  
Et viktig tiltak er etableringen av en metadatakatalog som vil gi konsumentene oversikt over 
tilgjengelige data i sektoren. Samtidig vil metadatakatalogen gjøre det enkelt å fange opp 
inkonsistente begreper og kodeverk knyttet til dataene og iverksette prosesser for å oppnå en 
harmonisering eller koordinering på tvers av dataprodusentene.  
  
Det anbefalte konseptet har en forventet kostnad på 105 MNOK. Dette inkluderer kostnader 
til forprosjekt og investeringer for å gjennomføre konseptet. I tillegg vil det påløpe årlige drifts- 
og forvaltningskostnader på 12 MNOK. Investeringsperioden er estimert til å være omkring to 
år. Det anbefales at forprosjekt gjennomføres i perioden 2020-2021, slik at investeringen av 
valgt konsept starter i 2022 og fullføres i innen utgangen av 2023. 
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Konseptuell skisse over organisering i anbefalt konsept 
 
Forslag til vedtak 
Fagutvalg for IMD tar saken til orientering. 
 


