
Uten data stopper Norge 
– vet du 

hvor dataene er? 







   

• Offentlig myndigheter spør ikke unødvendig
• Du skal ikke søke om noe du har rett til
• Gi - og få - informasjon digitalt
• Raskt svar når det ikke trengs skjønn
• Enkelt å få vite hvem som vet

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet



Vi skal dele informasjon, 
og trenger å vite hvor den er





Begrepet «samboer»

Folketrygdloven § 9-6

Bodd sammen
i minst 12
måneder

Folketrygdloven § 3-2

[…] med mindre de
bor i hver sin boenhet i et hus 

med mer enn fire selvstendige og 
klart atskilte boenheter.

Samordningsloven § 22

Forskotteringsloven § 5
Folketrygdloven §§ 19-6 og 20-9

Bodd sammen
12 av de siste 18

månedene

Har eller
har hatt

felles barn

Har 
vært gift 
tidligere

Folketrygdloven § 1-5

To personer som bor i
samme hus, selv om

de bor i hver
sin del av

huset 

eller To
personer som
vanligvis bor 

sammen, selv om de 
er midlertidig adskilt

Ugifte personer
som lever sammen

Barnetrygdloven § 9

Felles
husholdning

Folketrygdloven § 17-2Folketrygdloven § 25-4

Innskuddspensjonsloven § 1-2 bokstav p

Forholdet har aldri 
vært avbrutt i 

løpet de siste fem 
år før dødsfallet

Ville hatt lov til 
å gifte seg 
eller inngå 

partnerskap

eller

Adopsjonsloven § 5a

Foretakspensjonsloven § 1-2 (2) bokstav f

Utlendingsloven § 41

Har planer om å fortsette 
samlivet

Bodd sammen i minst to år

Skattebetalingsloven § 10-32

Arvelova § 28 c

Har eller venter
felles barn

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13

Lover NAV forvalter

Lover brukerne våre må forholde seg til

Barnetrygdloven § 7

To personer over
18 år som 

ikke er gift, registrert 
partner eller samboer

med andre

Bidragsinnkrevingsloven § 11

Ugifte 
personer
som lever 
sammen

Felles bopæl

Statsborgerloven § 11



Trinnvis tilnærming med gevinster underveis
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Felles datakatalog
Vi vet hvor vi finner datasett
Vi vet hva opplysningene i datasettene betyr

API-katalog og helhetlig tilnærming for 
sanntids tilgang til data
Vi vet hvordan vi får tilgang til data og kan lett ta de i bruk

Kun én gang
Vi kjenner til bruken
Vi forenkler for å oppnå gjenbruk
Vi sanerer der det trengs

Vi vet hvilken kvalitet opplysningene har
Vi vet hvilket formål opplysningene kan 
brukes til
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Lånekassen
Liv Simonsen



Ettergivelse av studielån til lærere

• Studenter som fullfører femårig 
lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i 
Nordland, Troms eller Finnmark 

- kan få ettergitt 55 000 kroner av studielånet.



Brønnøysundregistrene
David Norheim



Hva er lansert her, hvordan involvere og planer videre?
• Felles datakatalog søkeløsning + registeringsløsning 
• Standardisering og veiledere
• Etatene bygger sin egen oversikt!

• Hva kommer utover i 2017?
• Begrepssøk og –sammenlikning

• Hva kommer I 2018?
• API utvidelser

…med begreper

…og API-er
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Tilgang til data i datakatalogen
(API-utvidelse)
SKATE-direktørene prioriterte dette i siste SKATE-møte 26. sept. 2017. 
Brønnøysundregistrene skal planlegge gjennomføringen de neste 
månedene.
Skal gi enhetlige beskrivelser av API som gir tilgang til data som kan 
gjenbrukes på tvers av prosesser. 
Arbeidsgrupper hver 14. dag med SKATE-representanter
Eksempel på innhold:

Overordnet beskrivelse, rettigheter og avtaler, endepunkt, 
dokumenttype, spesifikasjon av innhold, sikkerhet, versjonering og
status, varsel om endringer, vedlikehold, …

2 API-katalog og helhetlig tilnærming for 
sanntids tilgang til data



Skatteetaten
Geir Myrind



Samarbeid rundt felles registre
• Enhetsregisteret (Brreg)
• AA registeret(NAV)
• Folkeregisteret (SKATT)
• Kontaktregisteret (Difi)
• Matrikkelen (Kartverket)

Felles
begrepsapparat 

• Person
• Enhet
• Parter
• Adresse
• Identifikasjon 
• Eiendomsinformasjon
• ....

Samordningsfunksjon?
(forenkle og koordinere) 

Sentral portal 
for oppslag i etatens 

Hva slags informasjon har 
Skatteetaten, hva kan jeg 
få vite om den og hvilke 

tjenester kan gi meg 
tilgang?

Felles
• prinsipper
• standarder
• retningslinjer
• verktøy og metadataregistre
• formater 

Informasjonsforvaltning i Skatteetaten

Forum og 
referansegrupper
-Arkitektur
-Referansemodeller

Skatteetaten

Data-
katalog

API

Data

Begreper

Begrepskatalog

Begrepsmodell

Strukturmodell

Konstruksjons-
modell

Orden i eget hus!
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Etablerer kataloger 
med forvaltere og innholdseiere

Datakatalog

Informasjonsmodell-
katalog

DatatypekatalogAPI - katalog

Systemoversikt

Begrepskatalog

Kodelistekatalog

Regelverkskatalog

xxx-katalog

Innholdet skal være oppslagsbare ressurser tilgjengelig for alle! 



Eksempel - Skattegrunnlag 
https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/

http://informasjonsmodeller/eksternkommunikasjon/skattegrunnlag

https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/
http://informasjonsmodeller/eksternkommunikasjon/skattegrunnlag
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Ny personvernforordning

• For å etterleve GDPR må etaten/virksomheten ha oversikt over hvilke 
personopplysninger som behandles. 

• Dette handler om å kunne svare ut:
• Innsynskrav
• Oversikt over hvilke behandlingsgrunnlag man behandler personopplysninger for
• Formålet med behandlingen av personopplysninger
• Avtaleregulering for informasjonsutveksling
• Logging
• Etablering av protokoll for behandling av personopplysninger og personvernerklæringer
• Dataminimering
• Sletting
• Datakvalitet

• For Skatteetaten er behandlingen av personopplysninger så kompleks og 
altomfattende at vi er avhengige av å ha oversikt på en enhetlig måte og sikre 
orden i eget hus. 
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Datakatalog er første steg på veien til orden og samlet 
kunnskap



Lånekassen
Gustav Aagesen 



SKATE INFORMASJONSFORVALTNING ORDEN I EGET HUS

2017.012014.12
GRUNNLAG FOR KUN EN 
GANG

2017.10

- GAP DATAFANGST 
- PERSONVERNSFORORDNING
- ANONYMYSERING AV 

TESTDATA
- FORRETNINGSUTVIKLING
- REGELVERKSUTVIKLING

FRYKT ERKJENNELSER
• Blir skrivebordsøvelse
• Skalerer ikke
• Ikke maskinlesbart
• Ikke brukervennlig
• COTS verktøy passer ikke og/eller må 

tilpasses for representere Lånekassens 
virksomhet

• Påtvunget leverandør-metodikk 

• Vi trenger a) verktøy b) nye 
strukturer/prosesser 
c) permanente roller for å pleie disse

• Vi må få på plass d) mandat og e) 
prosjektorganisering for å dekke kostnader 
og ressurser for å komme på et 
tilfredsstillende nivå.







KONTAKTPUNKTER
difi.no/informasjonsforvaltning fellesdatakatalog@brreg.no

informasjonsforvaltning@difi.no
https://fellesdatakatalog@brreg.no

mailto:fellesdatakatalog@brreg.no
mailto:informasjonsforvaltning@difi.no
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TO ACT!



• Pia Jøsendal, Difi
• Liv Simonsen, Lånekassen
• David Norheim, Brønnøysundregistrene
• Geir Myrind, Skatteetaten
• Gustav Aagesen, Lånekassen

Medvirkende i kronologisk rekkefølge: 
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