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Høring—rapportfra Statens kartverkom det offentligekartgrunnlaget.
Innhold, rutinerog ansvar

Vi viser til Miljøverndepartementets (MD)brev av 24. mai 2012om ovennevnte høring.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)stiller seg positivt til at det
offentligekartgrunnlaget er gjennomgått med henblikk på innhold, rutiner og ansvar.

Vi har noen innspill og kommentarer:

1. Tilgjengeliggjøringforviderebruk
Tilgjengeliggjøringav offentligedata for viderebruk av næringsliv og sivilsamfunn
har et stort verdiskapingspotensial. Det gdelderikke minst for kartdata, som anses å
være noen av de mest verdifulle dataene som offentligsektor produserer. Derfor
mener FAD det er svært viktig at Kartverket arbeider for å gjøre mest mulig
kartdata tilgjengelig for andre på en enkel og hensiktsmessig måte.

At offentligedata skal tilgjengeliggjøres for viderebruk er noe man bør tenke på helt
fra man begynner planleggingen av innsamling av data. Ved å ha selve
tilgjengeliggjøringen i minne hele tiden, og legge til rette for at dataene skal kunne
brukes av andre, reduserer man kostnadene knyttet til det å tilgjengeliggjøre.

FADvil derfor be MD om å vurdere hvordan rutiner og ansvar for det offentlige
kartgrunnlaget kan endres og oppdateres på en slik måte at data enkelt kan
tilgjengeliggjøres for viderebruk av eksterne aktører, i tillegg til å gjenbrukes internt
i forvaltningen. Dette er viktig ikke minst fordi det er behov for at data
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tligjengeliggjøres på flere nivåer, både som rådata og som mer bearbeidete data.

Vi vil også be MD vurdere spørsmålet om rettigheter til det offentlige
kartgrunnlaget nærmere. Medlemmer i Norge Digitalt-samarbeidet må kunne stå
fritt til å tilgjengeliggjøre sine egne data for viderebruk, dersom de ønsker det.

Open Street Map
Store, internasjonale, nettbaserte dugnadsprosjekt som Wikipedia, Open Street Map
og Project Gutenberg har vist at frivillige aktører sammen kan skape tjenester av
stor verdi for samfunnet. Det er egentlig ganske oppmuntrende å se hva frivillige
bidragsytere har fått til ved hjelp av ny, smart teknologi.

Vi er av den oppfatning at denne allmenne deltakelsen, som ofte omtales som
"crowdsourcing", kan være av betydning også for forvaltningen, herunder
videreutviklingen av det offentlige kartgrunnlaget. Selv om det offentlige
kartgrunnlaget i dag inneholder kart av god kvalitet, er det grunn til å tro at
kvaliteten kunne ha blitt enda bedre dersom Kartverket la til rette for innspill og
rettelser utenfra.

Vi vil derfor oppfordre MD til å vurdere hvordan Kartverket og Open Street Map-
miljøet kan ha nytte av hverandre, og se nærmere på mulighetene som ligger i å
invitere innbyggerne med i arbeidet med å lage et godt, oppdatert og troverdig
offentlig kartgrunnlag.

Nasjonale datasett og bruk av internasjonale standarder
For å sikre at kartdata enkelt skal kunne viderebrukes er det viktig at kartdata i så
stor grad som mulig gjøres tilgjengelig som komplette, nasjonale datasett. Norge er
et lite land med relativt få innbyggere. Dersom kartgrunnlaget er for fragmentarisk
til at det lar seg Ejøre å lage en kartbasert tjeneste som fungerer i hele landet, vil det
i mange tilfeller være lite lønnsomt for en ekstern aktør å lage en app eller en
tjeneste. Vi mener Kartverket fortsatt må ta hensyn til dette i arbeidet med
tilgjengeliggjøring av data fra det nasjonale kartgrunnlaget.

I noen tilfeller vil forretningsmodellen til en app eller en tjeneste ha en så smal
målgruppe at også det norske markedet blir for lite, selv om man har løsninger som
fungerer i hele landet. Derfor er det viktig at Kartverket bruker internasjonalt
anerkjente standarder for tilgjengeliggjøring og deling av kartdata. Vi støtter det
arbeidet Kartverket har lagt ned på standardiseringsfeltet de siste årene.

Skrivemåte for navn
Vi kan ikke se at rapporten fra Statens kartverk kommer inn på skrivemåten for
ulike kartdata, slik som for eksempel stedsnavn. Vi vil i denne sammenheng minne
om reglene i stadnamnlova om skrivemåten og bruk av stedsnavn. Loven har til
formål å sikre stedsnavn som kulturminner ved å medvirke til aktiv bruk av
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navnene,ogskalivaretahensynettilsamiskeogkvenskestedsnavn.Vivisersærlig
tillovens§9ombrukavstedsnavn,hvorogsåkarter nevntspesielt.

ViminnerogsåomforskriftomIT-standarderi offentligforvaltningsomi §4nr.5
og6fastsetterreglerombrukavtegnstandarder,inkludertsamisketegn,ved
informasjonsutvekslingmellomoffentligvirksomhetoginnbyggerneognæringsliv,
ogi interneIT-systemeri offentligvirksomhet.

FADforutsetteratdenevnteregelverkeneleggestilgrunnfordetviderearbeidet
meddetoffentligekartgrunnlaget.

5. SOSI-standard for gravplasser
Ihøringsbrev28.junii årharFADforeslåttå innføreSOSI-standardforgravplasser.
Deterforeslåttatdetvedanlegg,utvidelseellervesentligendringavgravplass,skal
hvertgravfeltoghvergravha egenIDihenholdtilstandardfastsattavStatens
kartverk(SOSI).Dettevilkunneværerelevantfordetoffentligekartgrunnlageti
framtiden.
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