
NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom 
å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling 

på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. 

Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og 
ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk 

innen spesielle områder.
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28.februar 2019

DIGITALE TOPPLEDERE
Idédugnad – Datadeling og Regelverksforenkling
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AGENDA

Klokkeslett Tema Ansvarlig

09.00 – 09.05 Velkommen og praktisk informasjon
Knut Bjørgaas, Difi og Jon Arve Risan, 
NorStella 

09.05 – 09.15 Digitale Toppledere og Ekspertgruppene Trygve Skibeli, NorStella 

09.15 – 19.30 Prinsipper for utveksling av data  Håkon Jendal, NAV

09.30 – 09.45 Roller og ansvar ved deling av data fra Skatteetaten og NAV Tor Ivar Grina, Skatteetaten (A-ordningen)

09.45 – 09.55 Konkrete resultater fra datadeling i DSOP programmet Nils Inge Brurberg, Bits og leder DSOP PMO

09.55 – 10.10 Om syntetiske testdata
Margrethe M. Bedregal, Skatteetaten og 

Anders G. Hamre, NAV

10.10 – 10.20 Gjenbruk fordrer tilgang til data - API Katalogen David Norheim, Brønnøysundregistrene

10.20-10.25 Oppstart av gruppearbeid/idédugnad Lise Arvesen og Trygve Skibeli, NorStella 

10.25- 11.00 Gruppearbeid/idédugnad
Alle – send inn resultatene til Sli.do (Rapport 

blir lagt ut på DT)

11.00-12.00 Mingle-lunsj / diskusjoner fortsetter Alle
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Digitale Toppledere og Ekspertgruppene

Trygve Skibeli, NorStella 
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DIGITALE TOPPLEDERE

• DigitalNorway 
• Difi
• Finans Norge
• Virke
• Brønnøysundregistrene / Altinn
• Digital Samhandling Offentlig Privat 
• Forskningsrådet
• Dataforeningen
• IT Politisk Råd
• Direktoratet for eHelse
• Innovation Lab of Norway
• Digitaliseringsrådet 
• Nærings- og Fiskeridepartementet
• Mfl.

Hvorfor? Hvem?

• Møtes oftere – jobbe sammen (MVP)

• Fasiliteres av stiftelsen NorStella

Hvordan?

• Markedsundersøkelse høsten 2017

• Behov for samkjøring – trekke i samme 
retning

• Bygge relasjoner – og tillit
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DT NETTVERKSMØTE #2 - 28.8 2018

• Ekspertgruppe – datadeling

• Ekspertgruppe – regelverksforenkling

• Finansieringsordninger

• Oppgaven kan virke overveldende

• Forskjellige ståsteder/målsetninger

• Mangler kunnskap om hverandre

• Fortrolighet og tillit

Utfordringer «Must Win Battles»
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• Leveranser («gjøretank»)
o Support og veiledning: digitalt og deltagelse i møter
o Kvalifisere ideer: fra 28.2, fra web og egenprodusert
o Kunnskapsdeling: workshops, SOME, konferanser

• For hvem? 
o Privat næringsliv og/eller offentlig sektor
o De som sliter med hvordan de skal sette igang
o De som ikke vet de har et potensiale for datadeling

EKSPERTGRUPPEN: 
DATADELING OG 

REGELVERKSFORENKLING

• Hvem er med? 
o Opptil 10 eksperter – anbefalinger/søk i dag
o Teknisk/arkitektur, forretningsutvikling og juridisk
o Dugnad 

• Hvordan? 
o Møter: faste månedlige møter á 2t + workshops
o Prosjektforslag/pågående prosjekter
o Kunnskapsbase: dokumenter, lenker mm.
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EKSPERTGRUPPEN: 
DATADELING OG 

REGELVERKSFORENKLING
https://intra.work/group/407/dt-datadeling-og-regelverksforenkling/

Arrangementer
o Idédugnad – 28.2
o Digitaliseringskonferansen 11-12.6
o DT nettverksmøte #4 (22.8 2019)
o Nokios
o Næringsspesifikke arrangementer. 

Vårt eget åpne nettsted
o Arrangementer
o Spørsmål/svar
o Prosjektforslag/pågående prosjekter
o Kunnskapsbase: dokumenter, lenker mm.

https://intra.work/group/407/dt-datadeling-og-regelverksforenkling/


Digitaliseringskonferansen 

11.-12. juni 2019

Med data skal landet bygges!

• AVHOLDES FOR 11. GANG

• 30 UTSTILLERE

• 1200 DELTAGERE

• 40% LEDERE

“Den viktigste konferansen for 

ledere i offentlig sektor. ”
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Prinsipper for utveksling av data  

Håkon Jendal, NAV 



Hvordan oppnå digital 

samhandlingsevne

28. Februar 2019  //  IT-arkitektur  //  Håkon Jendal
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Politiske føringer

Organisatorisk 

samhandlingsevne
• Dele data som de er?

• Må data tilrettelegges for deling?

• Felles forståelse av begreper

Semantisk 

samhandlingsevne

Teknologisk 

samhandlingsevne

• Konsuments hjemmel for tilgang og bruk

• Etatens hjemmel for utlevering

• Ikke digitalisert lovverk

• Behov for avtaler

Juridisk 

samhandlingsevne

• Overordnede politiske signaler
• Manglende samhandling på 

departements nivå

• Hva er ansvaret til etaten som avgir?

• Hva er ansvaret til konsumenten?

• Behov for nasjonal fellesfunksjonalitet?

• Digitalisering av konsument og tilbyder?

• Hva er beste praksis i forhold til deling av 

data?

• Hva skal standardiseres?

Hvor ligger utfordringene?
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Hvordan oppnå digital samhandlingsevne

Juridisk samhandlingsevne

Organisatorisk samhandlingsevne

Semantisk samhandlingsevne

Teknisk samhandlingsevne

Start med å tenke digital transformasjon og deretter identifisere samhandlingsbehov
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DSOP Kontroll: Manglet metode for å gå fra behov til 

valg av teknologi

Juridisk samhandlingsevne

Organisatorisk samhandlingsevne

Semantisk samhandlingsevne

Teknisk samhandlingsevne
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▪ Digital samhandling mellom virksomheter kan utføres på et begrenset 
antall måter sett fra et forretningsståsted. Vi kaller dette 
samhandlingsmønstre.

▪ Samhandlingsmønstre sier ikke noe om hvilken teknologi som skal 
benyttes, men sier noe om hvilken egenskap samhandlingen skal ha.

▪ Samhandlingsmønstrene som presenteres er kun relatert til 
datadeling.

▪ NOTE:
For hvert enkelt samhandlingsmønster finner man referanse til samhandlingsmønstre (patterns) 
som er definert av andre:
– UMM Transaction patterns (UN/CEFACT’s Modeling Methodology - UMM)

– Enterprise Integration Patterns (EAI) (Gregor Hohpe og Bobby Woolf)

Digitale samhandlingsmønstre
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Digitale samhandlingsmønstre og referansearkitekturer

Garantert leveranse av informasjon til 
annen kjent part. Avsender skal være 
trygg på at mottager får 
informasjonen. Mottager behøver 
ikke informasjonen umiddelbart.

1
Forespørsel om informasjon mellom 
to parter med «umiddelbar» respons 
(prosess hos en part er avhengig av 
informasjon fra annen part for å 
fortsette) 

4
Notifikasjon til identifisert part 
(trigger prosess på tidspunkt mottaker 
velger)

Notifikasjon til mange

5

6

Forespørsel om informasjon mellom 
to parter med ikke «umiddelbar» 
respons

7
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Metode for å gå fra behov til valg av teknologi –

Gjør avklaringer i rett rekkefølge

Juridisk samhandlingsevne

Organisatorisk samhandlingsevne

Semantisk samhandlingsevne

Teknisk samhandlingsevne
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1. Modeller fulldigitalisert digital samhandlingsprosess – tenk digital 
transformasjon

2. Identifiser samhandlingsmønstre
– Asynkronitet gir bedre løs-kobling og dermed bedre endringsevne

– Kan gjøres i parallell med steg 1

3. Identifiser beste tekniske løsning (løsningsarkitektur) som svarer på 
forretningsmessig behov

▪ Bruker samtykkebasert lånesøknad som eksempel
– Takk til SKD for lån av case

Fra digital samhandlingsprosess til valg av teknologi i

3 steg
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Steg 1 - Modeller fulldigitalisert forretningsprosess med 

fokus på samhandling
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Steg 2 - Identifisere samhandlingsmønstre
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Steg 3 - Identifisere løsning
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Eksempel på løsninger som treffer eOppslag og 

eMelding
Deling av data med forsikringsselskap

Skademelding
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Forsikringsselskap henter info fra NAV i forbindelse med 

behandling av uføreforsikring - eOppslag

NAV API-Gateway

NAV AAPNAV 
Utleveringslogg

Forsikrings-
selskap

Maskinporten
Virksomhet

Altinn
Samtykke-

løsning
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Skisse arkitektur Skademelding – eMelding

Virksomhet
Felles 

distribusjon?
Digital

Skademelding

Arbeidstilsynet

Petroliums-
tilsynet

Skadet

Melder

NAV

Forsikrings-
selskap

SSB

Digital
Skademelding
(delmengde)

GUI med 
veiledning

Veiledning ved 
digital 

innsending
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Håkon Jendal
Løsningsarkitekt

Hakon.Jendal@nav.no
+47 90 15 04 53
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Roller og ansvar ved deling av data fra 
Skatteetaten og NAV

Tor Ivar Grina, Skatteetaten



Roller og ansvar ved deling av personopplysninger

– erfaringer fra NAV og Skatteetaten

Tor Ivar Grina

Skatteetaten

Informasjonsforvaltning

Deling



• Innhenter store mengder personopplysninger som kan være verdifulle for andre

• Det forventes at vi deler personopplysninger andre har behov for

• Hjemler for innhenting og taushetsplikt begrenser mulighetene for gjenbruk

• Skatteetaten og NAV er attraktive tilbydere av personopplysninger

• Konsumentene blir i større grad avhengig av personopplysninger fra oss

• Mange konsumenter 

--> Behov for beste praksis på deling av personopplysninger

Felles utfordringer for Skatteetaten og NAV



• Digitaliseringen skyter fart – stor vekst i etterspørsel av opplysninger

• Nye digitale bruksmønstre – økt kompleksitet og driftskritikalitet hos konsumenter

• Vokser frem som et nytt forvaltningsområde

• Vi må definere tilbyders og konsuments rolle og ansvar

• Bruker i sentrum med godt personvern

• Gjenbruk i offentlig sektor 
• Kun en gang»-prinsippet

• Viderebruk utenfor offentlig sektor
• Næringsutvikling

Felles mål om å gjøre informasjon mest mulig produktiv for samfunnet

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvbLShL7XAhXCIJoKHfQsDcMQjRwIBw&url=https://www.student.no/pressemeldinger/produktivitetskommisjonen-utfordrer-prinsippet-om-lik-rett-til-utdanning/&psig=AOvVaw1K1jQbcwtSuozROs5GoFj0&ust=1510747882649774
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtoeWhL7XAhXqA5oKHe2tCscQjRwIBw&url=http://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/a-eu-wide-once-only-principle/&psig=AOvVaw1meXJgxx6l8N3FyUlmhaqV&ust=1510747757418023


Forutsetning Tilgjengeliggjøring fra 

tilbyder

Tilrettelegging for 

konsument

• Deling for gevinster hos andre ved 
gjenbruk og viderebruk

• Deling fra fellesordning med eget 
formål og regulering

Ulike forutsetninger for deling og gjenbruk



Konsument

1. Konsument innhenter opplysninger fra primærkilder

2. Konsument dokumenterer tilstrekkelig  behandlingsgrunnlag 
for de opplysninger som ønskes utlevert fra tilbyder

3. Konsument er behandlingsansvarlig for all bruk etter mottak 
av opplysninger fra tilbyder

4. Konsument tilrettelegger opplysninger for å ivareta egne 
behov

Tilbyder

1. Tilbyder av data har beskrevet datasett, begreper og APIer
for deling

2. Tilbyder tilgjengeliggjør opplysninger for viderebruk og 
gjenbruk slik etaten forvalter dem

3. Tilbyder tilrettelegger for deling i samsvar med ansvaret 
som forvalter av fellesordning

4. Tilbyder deler via standardiserte tjenester og grensesnitt

Prinsipper om ansvar ved deling av personopplysninger



Skatteetataten Konsument

Tilbyder

Behandlingsansvar ved utlevering

Konsument

Behandlingsansvar ved bruk

✓ Autentisere organisasjonen som er konsument

✓ Autorisere at konsument har tilstrekkelig 

behandlingsgrunnlag for tilgang til datakilden

✓ Minimere tilgang til opplysninger i henhold til 

behandlingsgrunnlaget

✓ Autentisere interne brukere

✓ Autorisere at intern tjeneste forvalter regelverk 

med behandlingsgrunnlag til opplysninger

✓ Motta og behandle opplysninger fra tilbyder i 

henhold til tjenestens behandlingsgrunnlag

Tydelig skille på behandlingsansvaret ved utlevering og ved bruk

Videre arbeid med å konkretisere skjæringspunktet 

mellom tilbyder og konsument ledes av Difi



Tilbyder

Bruk av databehandler endrer ikke ansvarsforhold

Konsument

Konsument behandlingsansvar

Tilbyder behandlingsansvar

Dataflyt
databehandler databehandler



Organisatorisk 

samhandlingsevne
• Avklare felles behov

• Begrepsavklaringer

• Standardisere meldinger

Semantisk 

samhandlingsevne

Teknologisk 

samhandlingsevne

• Avtalepart på vegne av konsumenter

• Avklare hjemmel for konsumenter
Juridisk 

samhandlingsevne
• Avklaring av roller og ansvar mellom 

tilbyder og konsument

• Bidra til digitale samhandlingsmønstre

• Felles forvaltningsfunksjoner?

• Standardisere format, protokoll

• Avklare sikkerhet og andre 

kvalitetsegenskaper

• Avklare bruk av fellesfunksjonalitet

• Teknisk hub (databehandler)?

Konsumenter med like behov samordnes og representeres av en felles representant 



Konsument godtar tilbyders 
bruksvilkår for bruk av tjenester

Segmentansvarlig

Avtale mellom tilbyder og 
Segmentansvarlig – regulerer 
bransjens oppgaver og plikter

Avtaler mellom Segmentansvarlig og 
tilknyttede konsumenter

Konsumenter med like behov samordnes og representeres av en felles representant

Tilbyder KonsumentDataflyt



• Start med å beskrive samhandlingsprosessen 

• Tydelig skille på behandlingsansvaret ved utlevering og bruk

• Konsumenter med like behov samordner seg og representeres ved felles 
representant

Vi tror på tydelig ansvarsdeling understøttet av et sett med beste praksiser
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Konkrete resultater fra datadeling 

i DSOP programmet

Nils Inge Brurberg, Bits og leder DSOP PMO



DSOP –Digital Samhandling Offentlig Privat

41



DSOP Governance

42

Kommunal og 
Moderniseringsdepartementet

Nærings- og Fiskeridepartementet

Finansdepartementet

Justis- og 
Beredskapsdepartementet 

Helse- og Omsorgsdepartementet

Arbeids- og Sosialdepartementet

Andre

Telekommunikasjon

Reiseliv

Industri

Revisorer

Helse

Forsikring

Banker Referansegruppe 
Banker

(Ref.gruppe
Offentlig  
Sektor)

Stat/Lokal Administrasjon

Ref.gruppe
XX

Ref.gruppe
YY

Ref.gruppe
ZZ

Programkontoret

Toppleder
forum

Prosjekter

Styringsgruppen

Referansegruppe
Livsforsikring/pensjon

Privat sektor:



DSOP Prosjektportefølje 2019 
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Prosjekter PL Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt

Portefølje 1

Konkursbehandling Sigurd Thingsaker

Kontrollinformasjon Skatt Trygve Skibeli

Portefølje 2

Kontrollinformasjon NAV Trygve Skibeli

Kontrollinformasjon Politiet Trygve Skibeli

Syke- og uføreopplysninger fra NAV (forsikring) Sigurd Thingsaker

Portefølje 3

Selskapsetablering(vil ikke starte i 2018, dato ikke avklart) N/A

Maskinell kontroll av signaturrett og prokura Sverre Hovland (BR)

Oppgjør etter Dødsfall Nina Ileby

Tinglysning Klara

Offentlig Informasjon i Nettbank Klara

Ajourhold av Pensjonsberegninger X

Startet (vedtatt av ledelsen) Revidert plan

Realisering

Kon
sept

Realiser.

Realisering

Indikasjon på videreføring forutsatt godkjennelse

Realisering

Realisering

Realisering AAP

Konsept

Realisering 
SykePenger

Realisering 
Uførevedtak

Utvidet Pilot

Realisering

Utvidet Pilot

Konsept

Konsept



Takk for oss!
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Om syntetiske testdata

Margrethe M. Bedregal, Skatteetaten 
Anders G. Hamre, NAV



SYNTETISKE TESTDATA



TEST-NORGE

AGENDA

TVERRETATLIG 

SAMARBEID OM 

TEST

BAKGRUNN



Bakgrunn



ØKENDE BEHOV FOR TVERRETATLIGE TESTDATA

• Stadig flere verdikjeder på 
tvers

• Økt grad av digitalisering 
og samhandling

• Økt fokus på personvern



Manuelle 
arbeidsoppgaver

Manuelle steg i 
flere ledd og hos 
flere aktører for å 
få testdata på 
plass.

Tidkrevende 
testing

Det tar mye 
kalendertid å få 
egnede testdata

Manuell 
distribusjon

Oversikter over 
testdata i excel

Utdeling ved å 
reservere testdata 
i et excelark.

Ikke i hht GDPR gir 
redusert personvern

Mangel på gode 
syntetiske testdata fører 
til at mange tyr til test 
med produksjonsdata, 
noe som gir redusert 
personvern og redusert 
informasjonssikkerhet.

UTFORDRINGER VED VERDIKJEDETEST I OFFENTLIG SEKTOR



Tverretatlig testsamarbeid



TVERRETATLIG TESTSAMARBEID

• Initiativ forankret i testmiljøene i de involverte 
virksomhetene

• Ei rekke etater med i enten styringsgruppe eller 
relevante arbeidsgrupper/samarbeidsgrupper

• Arbeidet forankret med «løs kobling» til SKATE.

• Rapporterer jevnlig, men har ingen konkrete 
prosjekt i SKATE’s behovskatalog

SKATE

Sikkerhetstesting
SPK

Testautomatisering
NAV

Testdata
Skatteetaten

Styringsgruppe test

Difi

Ytelsestesting
NAV

Styring og 
koordinering
av
tjenester i
e-forvaltning

Universell utforming
NAV



ARBEIDSGRUPPE TESTDATA

Lånekassen

Direktoratet for e-helse

Difi

NAV

Helsedirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Kartverket

Oslo kommuneBrønnøysundregistrene og Altinn

Vegvesenet

Tolldirektoratet

Skatteetaten



Produksjon
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Produksjon

Test

0-4 20-24 40-44 60-64 80-84 100+

Alder



HVORFOR SYNTETISKE TESTDATA

SKARPE PSEUDONYMISERTE/
MASKERTE

ANONYMISERTE SYNTETISKE



HVORFOR SYNTETISKE DATA

SKARPE PSEUDONYMISERTE/

MASKERTE

ANONYMISERTE SYNTETISKE



SYNTETISKE TESTDATA

02
Nye datakilder

01
Kodenære og 

automatiserte 

tester

03
Realistiske 

testdata
04
Test mot 

eksterne

05
Personvern 

(GDPR)



TO DIMENSJONERER TESTDATA

SKARPE PSEUDONYMISERTE ANONYMISERTE SYNTETISKE

STATISKE

DYNAMISKE



Test-Norge



NASJONALE FELLESKOMPONENTER

▪ Den som eier et register har 

et spesielt ansvar for å lage 

rike syntetiske testdata

▪ Lage en syntetisk 

«virkelighet» i testmiljøene

▪ Søkeløsning for enkel tilgang 

til testdataene

Kilde: Stortingsmelding 27 (2015–2016) (Digital agenda)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/sec2?q=cc


NASJONALE FELLESKOMPONENTER

Altinn

Folkeregisteret

Matrikkelen

Kontakt- og 
reservasjonsregisteret

Enhetsregisteret

Digital postkasse

ID-porten



NASJONALE FELLESKOMPONENTER

Altinn

Folkeregisteret

Matrikkelen

Kontakt- og 
reservasjonsregisteret

Enhetsregisteret

Digital postkasse

ID-porten

Langsiktig målbilde



SØKEVERKTØY



Modernisert folkeregister
Syntetisk testbefolkning



Syntetisk testbefolkning med 
representative hendelser



Modernisert enhetsregister
Syntetiske enheter



Syntetisk testenhetsregister

• I forbindelse med kommende modernisering av enhetsregisteret vil 

Brønnøysundregistrene starte etablering av et testenhetsregister i 2021

• Testenhetsregisteret vil bestå av syntetiske enheter med «ekte» 

organisasjonsnummer som ikke finnes i produksjon

• Målet er at testpersonene fra folkeregisteret får roller i testenhetsregisteret



Et rikere test-Norge



VIDERE SAMARBEID OM ET RIKERE TEST-NORGE



NAV - en strøm av hendelser

Hendelser

Fødsel

Død

Innvandring

Utvandring

Giftermål

Skilsmisse

Flytting

Foreldreansvar

Statsborgerskap

Kjønnsskifte

Spes.reg.

TPS

(Personregister)

FAGSYSTEM A

FAGSYSTEM B

FAGSYSTEM C



Hvordan NAV orkestrerer testdata



Syntetiske og representative skattedata

• Testsenteret i Skatteetaten 

skal lage syntetiske og 

representative skattedata.

• Testpersonene fra 

Folkeregisteret berikes med 

inntektsopplysninger.



1

2

3

4

Test mot eksterne

Mer realistiske testdata

Verdikjedetest på tvers

GDPR og personvern

FELLES SYNTETISKE TESTDATA



KONTAKTINFO

Tverretatlig samarbeid om test

Knut Kjærvik

knut.kjaervik@difi.no

Syntetisk folkeregister, skattedata, søkeløsning

Margrethe Bedregal

margrethe.bedregal@skatteetaten.no

Syntetiske testdata fra NAV

Anders Hamre

anders.hamre@nav.no

Takk for oss ☺

mailto:knut.kjaervik@difi.no
mailto:margrethe.bedregal@skatteetaten.no
mailto:anders.hamre@nav.no
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Gjenbruk fordrer tilgang til data - API Katalogen

David Norheim, Brønnøysundregistrene



GJENBRUK FORDRER TILGANG TIL DATA
API-katalogen beskriver denne tilgangen, og kan også benyttes for tilgang 
til distribuerte datasett

David Norheim, fagdirektør informasjonsforvaltning

david.norheim@brreg.no



– nærmere målet om kun én gang 

DATASETT BEGREPER API INFORMASJONSMODELLER



Redusere tiden det tar å 
utvikle tverrgående 
tjenester

Åpenhet i data-/informasjonsforvaltningen

Øke muligheten privat 
sektor har til å ta i bruk 
offentlige sektors data



Felles rammeverk og styringsmodell

Orden i 
eget hus  

1
2
3

Oversikt over 
data

Autoritative data

Tilgang til data

Fellesløsninger I hver virksomhet

Premissgivende

Felles 
datakatalog

- Ikke bare for data i 
offentlig sektor

https://fellesdatakatalog.brreg.no  

api

Inf.modeller

datasett

begrep



API-ene inngår i en helhet
Oppdag datasett 
- søke etter innhold

Evaluer om datasettet 
passer for meg
- Juridiske forhold
- Kvalitetsmessige 

forhold

Evaluer om datasettet 
passer for meg
- Semantiske forhold

Evaluer teknisk tilgang
- Avtaler
- Kostnader
- Informasjonsmodeller
- Tekniske grensesnitt

Evaluer andres bruk
- dialoger mellom brukere 
og til dataeiere

Ta i bruk
- oppslag i spørretid
- oppslag på 

standardiserte API 
(adressering)

{

"openapi": "3.0.0",

"servers": [

{

"url": "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api",

"description": "Produksjon"

}

],

"info": {

"description": "Teknisk beskrivelse av REST-tjenestene i 

Åpne Data fra Enhetsregisteret



Bruk av data 
utenfor offentlig 
sektor

Finanssektoren

(DSOP) 

Fiskeri-sektoren

Transport
Havbrukssektoren

Landbrukssektoren

Energisektoren

Kommuner 

(Smarte Byer)

Offentlig-

privat 

samarbeid

Andre

Nordic Smart 

Government

Offentlig



Politisk kontekst

Samarbeidsparter med felles 

visjoner, omforente prioriteringer 

og fokuserte mål 

Juridisk interoperabilitet

Justert regelverk

Regelverk tilpasset fremtidsrettede 

tjenester

Organisatorisk interoperabilitet

Justert organisering og prosess

Koordinerte prosesser der  ulike 

organisasjoner  oppnår på forhånd 

avtalte og gjensidig fordelaktige 

målsettinger

Semantisk interoperabilitet

Semantiske justeringer

Nøyaktig betydning av informasjon 

som utveksles og som oppfattes og 

forstås av alle parter

Teknisk interoperabilitet

Interaksjon og transport

Utvikling og kopling av 

datasystemer og tjenester

European interoperability framework for eGovernment

• Oppgaveregisterloven

• OPS Landbruk

• Forenklingsmandat

• «Aksjonsgruppe regelverk»

• OPS Landbruk

• Ulike arenaer for andre offentlig-

private samarbeid

• Datakatalogen

• God praksis sanntidsorienterte 

offentlige tjenester

• Tilgang til 17+ offentlige registre

• Landbrukets Dataflyt

• Offentlige felleskomponenter 

(Kartdata, Meterologiløsninger, 

Altinn-plattformen, ID-porten, API-

katalogen etc)

• Aktuelle sektorløsninger

AmbisjonerSektordrevet utvikling og interoperabilitet – eksempel landbruk

M
U

L
IG

G
J
Ø

R
E

R
E

U
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E
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T
E
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E
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• TLG OPS Landbruk 



“For lesere som ønsker mer teknisk informasjon om 
løsningen, har vi nå lagt ut detaljer om grensesnittet på 
Felles datakatalog.”

https://blogg.lanekassen.no/?p=603

EKSEMPEL



Slik ser studielånet ut i nettbanken

Lånekassen: utveksling av kontoinformasjon med Sbanken

EKSEMPEL
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Innledning til gruppearbeid

Lise Arvesen og Trygve Skibeli, NorStella 
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DELE OPP I GRUPPER: 
SE NUMMER PÅ NAVNESKILTET

TILBAKE 
KL 11.00
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IDÉDUGNAD

• Hvilke data ønsker vi oss? 
• Hvilke data har vi som andre kan være interessert i?

Hvem dette er for? Hvilke(t) behov skal vi løse? 
• Modningen av aktørene (forstå hva som kreves)? 

• Prosess-siden (hvordan rigge/gjennomføre)? 

• Tekniske utfordringer og/eller juridiske spørsmål? 

Hvordan skal dette gjøres? 
• Hvordan få med toppfolk på tvers (kreves for å lykkes)? 

• Tydeligere output fra ekspertgruppen?

2) Råd til ekspertgruppen

1) Konkrete forslag / ideer

• Er Digitale Toppledere og ekspertgruppen gode tiltak?
• Ytterligere tiltak for å få fart på digital transformasjon
• Hvordan kommunisere bedre ut i markedet?

3) Generelle råd

Gå til sli.do

Fyll i Norstella

Legg inn ideer 

som «spørsmål»
- Med gruppenavn

- Navn på kontakt

http://www.slido.com/
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SYNSPUNKTER PÅ DAGENS MØTE?
SEES VI IGJEN?

TAKK FOR DITT BIDRAG.


