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utdanningssektoren - Orientering om igangsetting av forprosjekt 

Bakgrunn 
Unit overleverte 28. januar i år endelig sluttrapport for konseptvalgutredning (KVU) for deling 
av data i kunnskapssektoren. Det ble orientert om dette arbeidet i møte i Digitaliseringsstyret 
11. april 2019. Hensikten med utredningen var å gi grunnlag for beslutninger om tiltak for å 
effektivisere infrastruktur for data og statistikk, og å gjøre data i kunnskapssektoren mer åpne 
og tilgjengelige. Utredningen omfattet hele Kunnskapsdepartementets (KD) sektor, inkludert 
integrering. Formålet for utredningen var begrenset til deling av data for 
sekundærformål/viderebruk. 
 
Etter at utredningen ble overlevert, gjennomførte KD en høringsrunde med underliggende 
etater, alle universiteter og høyskoler, SSB, KS, Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet og 
utvalgte departementer. Det generelle inntrykket er at høringsuttalelsene er positive og at det 
er bred tilslutning til anbefalt konsept. 
 
KD har i etterkant av høringsrunden behandlet saken videre i KDs ledermøte hvor det ble 
vedtatt å gå videre med anbefalingene i rapporten, og starte gjennomføring av en 
avklaringsfase frem til sommerferien 2020 for å planlegge forprosjektet, og oppstart av 
forprosjekt fra høsten av finansiert over revidert nasjonalbudsjett med 5,5 mill. kroner. KD har 
også vedtatt at Unit tildeles rollen som koordinerende aktør i det videre arbeidet, under 
forutsetning av at de får finansiering av denne rollen på plass. 
 

Vurdering 
I utredningen ble det beskrevet i alt 15 alternative konsepter for å dekke behovene som ble 
identifisert i kartleggingsfasen. Konseptene favnet et bredt spekter av ambisjonsnivåer, fra 
mindre endringer sammenlignet med dagens situasjon, til konsepter med omgripende 
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strukturelle endringer i sektoren. Alle konseptene ble vurdert opp mot et sett av kriterier (bl.a. 
Må-krav) i mulighetsanalysen. 

Konseptet «Orden i kunnskapssektoren» kom samlet sett best ut av den samfunns-økonomiske 
analysen og er det konseptet som utredningen anbefaler. En oppsummering av egenskapene 
ved dette konseptet er: 

• En etat tildeles rolle som koordinator for informasjonsforvaltning med utvidet 

prosessansvar for å oppnå en mer helhetlig informasjonsforvaltning i sektoren 

• Metadatakatalog som identifiserer og beskriver datasett som kan deles 

o Anvende «orden i eget hus» veileder 

o Tydeliggjøre roller og ansvar for å oppnå «kun én gang»-prinsippet 

o Aktiv prosess for harmonisering og differensiering av databegreper 

o Sikre at delte data er tilrettelagt for formålene og er anvendbare for 

konsumentene 

o (Selvbetjent) godkjenning for tilgang til data med begrenset offentlighet 

o Juridisk forum som ivaretar den juridiske dimensjonen i det nasjonale 

arkitekturrammeverket for samhandling 

• Dataene er desentraliserte og adressert gjennom den felles metadatakatalogen. 

• Analyser på data med begrenset offentlighet kan gjøres uten søknad i SSBs microdata.no 

gjennom anonymiserende brukergrensesnitt, eller i sikre analyserom etter godkjenning av 

ubegrenset tilgang til dataene. 

 
Med bakgrunn i at KD har besluttet at Unit skal igangsette og gjennomføre forprosjektet 
ønsker Unit å ta prosjektet inn i digitaliseringsporteføljen. I møtet vil Unit redegjøre kort for 
valgt konsept og planer for gjennomføring av avklaringsfasen og forprosjektet.  
 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering 
 
Vedlegg 
Vedlegg 33A Utredningsrapporten  
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-utredning-med-anbefalinger-om-fremtidig-deling-av-data-i-utdanningssektoren/id2689093/
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