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Orden i eget hus
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Rammeverk for samhandling 
(European Interoperability Framework)
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Hvordan står det 
egentlig til med 
datadeling i 
kunnskapssektoren?
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Bidrag til data.norge.no fra Kunnskapssektoren
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Bidrag til data.norge.no fra Kunnskapssektoren
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Bidrag til data.norge.no fra Kunnskapssektoren
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Bidrag til data.norge.no fra Kunnskapssektoren



HK-dir Intern

aaa
Datadrevet virksomhet

Implementere i organisasjonen

Etablere 
forståelse

Forankring og 
aksept

• Lav forståelse for innhold og omfang
• Arbeid iverksatt for å etablere 

forståelse

Bygge kompetanse

• Orden i eget hus er forankret i 
virksomhetsledelsen

• Ressurser er allokert
• Kompetanseaktiviteter planlagt 

• Kompetanse for arbeidet med orden i eget hus er 
etablert

• Tverrfaglig team for innføring i organisasjonen er 
etablert

• Roller i informasjonsforvaltning definert og forstått

• Implementering av orden i eget hus i organisasjonen
• Orden i eget hus blir den nye normalen for informasjons-

forvaltning i alle fagavdelinger

• Virksomheten har kontroll på sine informasjonsverdier (assets)
• Bruk at data (interne og eksterne) til analyseformål gir utvidet 

innsikt
• Bruk av data (interne og eksterne) til tjenesteproduksjon gir 

effektivisering og bedre brukeropplevelse

Orden i eget hus - modenhetsvurdering av virksomhetene (juni 2021)
Etat

Andre



Eksempler på konkrete 
tiltak for å stimulere 
datadeling i 
Kunnskapssektoren



Tiltak som vil 
stimulere 
datadeling

• Datadelingsprosjektet i høyere utdanning og forskning –
fellestjeneste for datadeling

• Videreutvikling av Feide (ref. Handlingsplan for digitalisering 
av grunnopplæringen)

• Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF)

• Økt fokus på Orden i eget hus fra KD sin side



KUDAF -
Bakgrunn og 
historikk

• Kunnskapsdepartementet (KD) har over flere år hatt en ambisjon om at 
arbeidet i departementet, direktoratene og i sektorene departementet har 
ansvar for skal være kunnskapsbasert.

• Det har siden 2017 pågått arbeid initiert og finansiert av KD knyttet til å 
utrede og planlegge hva som skal til for å oppnå denne ambisjonen:

• Høsten 2017 – vår 2018: Sektorintern arbeidsgruppe nedsatt av KD for 
å gi råd om videre utvikling av systemet for kunnskap innenfor 
Kunnskapsdepartementets sektoransvar.

• Høst 2018 – januar 2020: Unit gjennomfører konseptvalgutredning av 
fremtidig infrastruktur for deling av data i kunnskapssektoren

• Mai 2020 – oktober 2021: Unit får oppdraget med å følge opp 
anbefalingene fra konseptvalgutredingen, gjennom en 
avklaringsfase og et forprosjekt for å planlegge gjennomføring. 
Oppdraget overført til HK-dir fra 1. juli 2021.

• 2022 – 2025: Program for realisering (forprosjektets anbefaling, 
avventer beslutning i KD)
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KUDAF – hva og 
hvordan?

• KUDAF er et program som skal realisere en datadelingsplattform som danner 
grunnlag for en sterkere kultur for samhandling om data i et digitalt 
økosystem (Kunnskapssektorens datafellesskap – en «markedsplass» for data)

• For at økosystemet skal fungere er det definert noen spilleregler for 
samhandlingen, og aktørene må gis kapabiliteter som gjør at de kan bidra på 
en effektiv måte

• Spilleregler og kapabiliteter er beskrevet i referansearkitekturen for KUDAF

• KUDAF vil stimulere, og være en pådriver for arbeidet med Orden i eget hus, da 
dette er en viktig forutsetning for å lykkes med KUDAFs målsetninger, og vil i 
seg selv gi gevinster for aktørene

• KUDAF bygges over samme lest som kjente, veletablerte plattformer som 
Airbnb og finn.no og eier ingen egne data, men kobler konsumenter og 
produsenter av data gjennom en «markedsplass» for dataprodukter og sikrer 
at data deles på en måte som ivaretar personvernet

• Etterspørselsbaserte behov for data håndteres gjennom verdikjedeanalyser 
hvor konsument(er) og datatilbyder(e) samarbeider om å løse behovene. 
Programmet fasiliterer verdikjedeanalysene



«Markedsplass» for data basert på Airbnb-modellen
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Fritt etter Airbnb Business Model
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Datatilbydere i sektoren
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Økosystem

Datakonsumenter

Innsikt og 
Kunnskaps-
grunnlag



Takk for 
oppmerksomheten!


