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EUs digitaliseringspolitikk

Strategi

Lovgivning DIGITAL
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Åpne data-direktivet (ODD)

• «Innebygd åpenhet og åpenhet som standardinnstilling".

• Ny regulering av inntjeningsmuligheter på data.

• Høyverdi datasett:
• geografiske data, 
• jordobservasjons- og miljødata, 
• meteorologiske data, 
• statistikk, 
• selskaps- og eierskapsregister, 
• mobilitetsdata (transportdata)
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Datastyringsforordningen (DGA)

• Rammeverk for trygg viderebruk av «beskyttede» data.

• Fire hovedelementer
• Deling fra offentlig sektor 
• Dataformidlere
• Dataaltruisme 
• European Data Innovation Board 
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• Deling i og fra privat sektor.

• Gi SMBer tilgang til data.

• Brukere får bedre kontroll med data de 
genererer (IoT).

• Data fra privat til offentlig sektor i kriser.

Data Act (DA)

Et europeisk indre marked for data.
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• Høste verdien av dataene.

• Risikobasert.

• Offentlig sektor = høyrisiko (ofte).

• For de som utvikler, tilbyr og 
bruker KI.

Kunstig intelligens-forordningen (AIA)
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• Godt og likt personvern i hele EØS-
området.

• Plikter for de som samler inn, behandler, 
lagrer og deler personopplysninger. 

• Rettigheter for innbyggerne (innsyn, 
retting, sletting). 

Personvernforordningen (GDPR)
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• Pålitelige digital ID som 
kan brukes i hele EU.

• Vi må være klare til å 
akseptere andre lands 
eID.

eIDAS-forordningen
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• Tilgang til digitale tjenester 
på tvers av landegrenser.

• Once only principle.

Digital portal/Single Digital Gateway (SDG)



Hva betyr dette for oss?

• EØS-relevant regelverk = vi må etterleve!

• Kan vi bruke DIGITAL til å forberede 
implementering av nytt regelverk?
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