Fra Altinn til alt ut?
- offentlige data for innovasjon og demokrati
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Hvilken rolle skal det offentlige spille
i forhold til kommersielle aktører?

Er det greit at noen tjener penger på data de har fått gratis?
Hvordan kan vi balansere hensynet til åpenhet
mot hensynet til personvern?
Er det en selvfølge at data som er finansiert av fellesskapet
skal være tilgjengelig for alle?

Fra innsynsrett til utdeling?

• Teknologiutviklingen har gjort lagring og deling av informasjon og data billig
• og økt forventningene til hva man kan få vite
• Åpenhet i forvaltningen er viktig for demokrati og kontroll
• Kan brukes både av presse og privatpersoner
• Gjenbruk av offentlige data skal bidra til innovasjon
• Noe som igjen gir staten inntekter gjennom skatter og avgifter
• Datautveksling og samhandling på tvers av offentlig sektor
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Status i andre land
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• Innstilling hos de som skal dele
• Redd for feil og misbruk
• Urettferdig at noen skal tjene penger på gratis data
• Personopplysninger
• Åndsverk – databasevern
• Prisstrategi
• Gratis for gratis tjenester?
• Gratis for alle?
• Kan man ta betalt for ”dyre” data?
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Hvilke data

• Flest mulig!
• …med visse unntak
• Rådata er viktigst, og sanntidsdata må ha programmeringsgrensesnitt
• Dårlig kvalitet ingen hindring
• …bare husk å merke dataene ordentlig!
• I mange tilfeller kan brukerne bidra til å rette opp feil, og slik bedre
kvaliteten
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FORMUE og
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Kjøpt for: X mill, i 19XX
Antatt markedsverdi: XX mill
Fritidseiendom: Fjellet
Kjøpt for: X mill, i 19XX
Antatt markedsverdi: XX mil
Formue: XXX kr
Aksjer: Firma A, nnn aksjer á XXX
Firma B, nnn aksjer á XXX
Kjøretøy: AB XXXXX (reg 20XX)
Ny pris: XXXXXX
Antatt salgsverdi: XXXXX

UTDANNING
Uteksaminert NTH (NTNU) 1994
Hovedkarakter: n,n

Hent vitnemål

ARBEID
Arbeidssted: Teknolgirådet (fra 2004)
Stillingsbetegnelse: Prosjektleder
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Inntekt: XXXXXX
Kilde: Arbeidstakerreg.
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Y
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Kilde: Facebook, Samordna opptak, Skatt

Vår rente ved
etablering lokalt:

SPARING | LÅN | PENSJON | KUNDESENTER |

2,0%

Spar i aksjefond i dag!
Gårdsbruk søker eier:
Torpet Sjarmerende småbruk med plass til to kyr
og en gris
Plassen Du kan bli kornbonde selv om du er
allergisk mot dyr
Steinrøysa Neri bakken

Offentlige avgifter
Renovasjon
Byggesaksbeh.
SFO

Byen
3000
9000
2000

Grenda
3500
7500
1800

Bygda
4000
550
1500

Barnehager
Ant. Pl.
Tertitten
Knerten
Havnehagen

24
32
80

Kvalitet
(1-5)
Søk
3,7
Søk
4,1
Søk
4,3
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Hvilke data?

• Flest mulig!
• …med visse unntak
• Rådata er viktigst, og sanntidsdata må ha programmeringsgrensesnitt
• Dårlig kvalitet ingen hindring
• …bare husk å merke dataene ordentlig!
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Det offentlige skal ikke drive butikk med data

• Offentlige data bør være gratis
• Databasevernet skal kun brukes i særlige tilfeller
• Det bør være like vilkår uavhengig av hvordan dataene brukes
• Det offentlige kan ta betalt for tjenester
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Alle våre rapporter kan lastes ned eller bestilles gratis på:

www.teknologiradet.no
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