Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1492

19/3518-5

27. september 2019

Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens
transportinfrastruktur - Høring
Vi viser til brev fra Samferdselsdepartementet (SD) av 28. juni 2019 om høring av rapporten
"Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet".
Som en del av utvalgets anbefalinger, påpekes blant annet transportmyndighetenes evne til
å sikre at det stadig økende tilfanget av data fra transportsektoren forvaltes og utnyttes mer
effektivt enn i dag, og at dette må styrkes. Utvalget anbefaler videre at underliggende
virksomheter følger opp SDs strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra sektoren, at
departementet bør vurdere hvorvidt dataforvaltningen i transportsektoren totalt sett er
organisert på en hensiktsmessig måte, og støtter at det utarbeides en overordnet nasjonal
datastrategi.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved digitaliseringsministeren har ansvar
for å samordne den nasjonale IKT-politikken, og vil se nærmere på hva slags rammer som
skal ligge til grunn for informasjonsforvaltning og datahåndtering på nasjonalt nivå. Fra
01.01.2020 opprettes et nytt digitaliseringsdirektorat, som vil være sentralt i dette arbeidet.
Det er derfor viktig at arbeid med tilgjengeliggjøring av data og datahåndtering innenfor ulike
sektorer sees i sammenheng med det arbeidet som koordineres av digitaliseringsdirektoratet.
Når det gjelder teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, ønsker KMD også å påpeke
følgende:
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Nettene for elektronisk kommunikasjon (ekomnettene), vil i fremtiden bære stadig viktigere
informasjon for effektiv bruk av transportinfrastrukturen. Det er besluttet at nød- og
beredskapskommunikasjon i fremtiden skal gå over kommersielle nett, og KMD mener det
kan være hensiktsmessig å vurdere tilsvarende utredning for ekom-infrastruktur i
transportsektoren.
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