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Alternativ vinkling
• Highlights fra digitaliseringsstrategien

• Se nærmere på sammenhengende tjenester og livshendelser 
i strategien – har offentlig sektor forbedringspotensiale? 

• Vise eksempel på fellesløsninger vi har i dag, som kan støtte 
arbeidet med livshendelser og bidra til å realisere 

sammenhengende tjenester

• Hvor kommer begrepene inn oppi alt dette? 
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«En digital offentlig sektor»

 digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-
2025

 er en oppfølging av St.meld. Digital agenda
(2015-2016)

 er en felles strategi for stat og kommune

Highlights

 Hovedmål: å skape en enklere hverdag for 
innbyggere og næringsliv

 mer deling og gjenbruk av data (kun én gang)

 styrket samstyring og mer samarbeid på tvers, og 
med privat sektor

 felles økosystem for nasjonal digital samhandling 
og tjenesteutvikling

 sammenhengende tjenester og fokus på 
livshendelser hos innbyggere

 økt digital kompetanse i offentlig sektor

 trigge arbeid med regelverk for mer bl.a. 
datadeling og semantisk, juridisk interoperabilitet



Livshendelser som utgangspunkt for 
sammenhengende tjenester



«Starte og drive bedrift» 
Hvor enkelt er det å starte ny restaurant?

Livshendelser: Har 
offentlig sektor 

forbedringspotensiale? 



(2016-2017) ST 1.1 Brukerreiser 
- start ny bedrift/restaurant

26 skjema – hvorav 11 på papir

Til tross for at etablereren i enkelte tilfeller kan fylle ut alle skjema 
elektronisk, er det veldig få opplysninger som hentes inn automatisk 

Mye informasjon samles inn, men blir ikke brukt (f.eks. serveringskapasitet, 
salgsareal, åpningstider, uteserveringstider) i det aktuelle steget

Mye informasjon fylles inn flere ganger (personnavn:14, virksomhetsnavn: 
11,  e-post: 11,  gårds- og bruksnummer: 9,…)

«Departementene skal innen utgangen av 2017 kartlegge potensialet for 
digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, og utarbeide planer for 
hvordan alle egnede tjenester skal gjøres tilgjengelig digitalt.»

Digitaliseringsrundskrivet 25/11-2016



Alle skal med! Hele 15 aktive registre i brukerreisen “Ny restaurant” 

• Kontakt- og reservasjonsregisteret

• Enhetsregisteret

• Foretaksregisteret

• Merverdiavgiftsregisteret

• SSBs virksomhet- og foretaksregister

• Matrikkel

• Folkeregisteret

• Nasjonalt bevillingsregister (benyttes i liten 
grad annet enn i Oslo)

• Kommunenes lokale registre

• Bøte- og strafferegisteret

• Aa-registeret

• Mattilsynets register

• Domeneregisteret

• Arbeidstilsynets register 

• Løsøreregisteret

En grunnleggende forutsetning for å 
få til sammenhengende tjenester er 
oversikt over hvilke data som finnes 
hvor [hva de betyr], og hvordan disse 
kan deles. 

Digitaliseringsstrategien 
11.6.2019



Brudd på “Once Only” prinsippet – 10 på topp

Informasjon Antall 
registreringer

Personnavn 14

Virksomhetsnavn 11

E-post 11

Mobiltelefonnummer 10

Personadresse 9

Virksomhetsadresse 9

Kontaktperson 9

Gårdsnummer 9

Bruksnummer 9

Org.nr 6

Personnummer 6

«Innbyggere, næringsliv og frivillige 
organisasjoner skal møte én digital 
offentlig sektor. 

Digital agenda for Norge slår fast 
prinsippet om at forvaltningen skal 
gjenbruke informasjon i stedet for å 
spørre brukerne på nytt om forhold de 
allerede har opplyst om – «kun-én-
gang»-prinsippet.».

Digitaliseringsstrategien 11.6.2019



Hvordan kan felles datakatalog bidra til å lage 
sammenhengende tjenester på tvers? 

«Arbeidet med sammenhengende tjenester bør i 
størst mulig grad bygge på eksisterende og 
pågående tiltak. En grunnleggende forutsetning 
for å få til sammenhengende tjenester er oversikt 
over hvilke data som finnes hvor, og hvordan 
disse kan deles. 

Katalogtjenestene under Felles datakatalog skal 
videreutvikles og benyttes i utviklingen av 
sammenhengende tjenester»

Arbeidet [med] 
informasjonsforvaltning har gitt 
oss et godt fundament for å 
etablere felles oversikt over 
hvilke data som finnes, hva de 
betyr, og hvordan de kan deles. 

Fremover vil verdien [av 
katalogene] være avhengig av at 
virksomhetene gjør sin del av 
jobben i form av å etablere 
«Orden i eget hus».
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Felles API-katalog

Standard: begrepsbeskrivelser
faglig arena

veiledere

fellesmodeller

hjemmel og formål
datakvalitet

Standard:  tilgjengeliggjøring begrep (SKOS, TBX)
standard for begrepskoordinering

Termlosen

Standard: datasettbeskrivelser (DCAT-AP-NO)



Datasett:
Hvilke data finnes?

Hvem forvalter dataene?
Hvem kan få tilgang?
Hvor ofte oppdateres 

dataene?



API-er:
Hvordan får jeg teknisk 

tilgang til dataene?
Er det gratis å bruke API-et?





«Vi bruker data vi 
har funnet via Felles 
Datakatalog til apier
i Kommune-Kari»!



Hvilken betydning har begrepene oppi alt dette? 

En forutsetning for deling av data er 
også at dataene er egnet til å 
gjenbrukes: gjenbruk må ikke være 
uforenlig med det opprinnelige 
formålet med innhentingen av dataene 
og det må være samsvar mellom 
begrepene som benyttes.

Lover og forskrifter, inkludert 
begrepsdefinisjoner, er i dag i liten grad 
harmonisert mellom ulike tjeneste-
områder. Dette gjør det vanskelig å dele 
og gjenbruke data, som er en viktig 
forutsetning for å utvikle 
sammenhengende digitale tjenester.



Begreper:
Hva betyr begrepene? 

Hva mener to ulike 
virksomheter når de 

bruker det samme ordet?
I hvilke datasett finnes 

disse begrepene?





Har andre 
virksomheter 
definert 
begreper 
som jeg kan 
gjenbruke?



ModellkatalogAPI-katalog

BegrepskatalogDatasettkatalog

datadistribusjon

datainnhold

meningsinnhold

meningsinnhold

Kontakt- og reservasjonsregisteret – Enhetsregisteret – Foretaksregisteret – Merverdiavgiftsregisteret – SSBs 
virksomhet- og foretaksregister – Matrikkel – Folkeregisteret – Nasjonalt bevillingsregister (benyttes i liten grad 
annet enn i Oslo) – Kommunenes lokale registre – Bøte- og strafferegisteret – Aa-registeret –

Mattilsynets register – Domeneregisteret – Arbeidstilsynets register – Løsøreregisteret



Takk for 
oppmerksomheten!

Spørsmål?
Avsluttende refleksjoner
- Digitaliseringsstrategien kan sies å bidra til å styrke 

begrepsarbeidet – men dette er en strategi og ikke et 
pålegg

- Mye fokus på harmonisering – men noen ganger kommer 
man også langt med koordinering (av begreper)

- Standarder og rammeverk er nevnt men ikke spesifikt for 
begrepsarbeidet – vi må fortsette å jobbe med dette 
nedenfra og opp

- Vi bør bygge videre på eksisterende fundament innenfor 
informasjonsforvaltning for å realisere sammenhengende 
tjenester – men det forutsetter at vi alle bidrar til å dele!
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