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Høring - Hindre for digital verdiskapning - FAD 
 
Riksantikvaren har mottatt høringsdokumentet via Miljøverndepartementet. Vi vil i vårt svar 
legge vekt på forslag som berører videreutvikling og forvaltning av digitale infrastrukturer, 
problemstillinger knyttet til ulike rettigheter og tjenesteutvikling basert på digitalt innhold. 
 
Riksantikvaren er enig med utvalget i at informasjonssikkerhet er et avgjørende 
kompetanseområde for å få digitale tjenester til å fungere og for å gjøre dem troverdige. 
Som del av den offentlige forvaltning ser vi at kompetansen på området må heves slik utvalget 
peker på.  
Men det må også arbeides på en annen måte. I dag er det ofte interne bestillere som også 
analyserer risikofaktorene. Når vi samtidig sier at bestillerkompetansen tilknyttet digitale 
løsninger er for dårlig blir dette lett for dårlig kvalitetssikring av risikofaktorene og 
suksesskriteriene. Man greier for eksempel ikke å avgrense eller teste løsninger en leverandør 
lanserer slik at man avslører svakheter eller den optimale funksjonalitet i forhold til ønsket 
leveranse.  
Det er behov for samordning av tiltak for å bygge opp slik kompetanse i den offentlige 
forvaltning. Det er videre behov for tverrsektorielle og samlede analyser av trusselfaktorene. Vi 
antar at Difi kunne ha en rolle som omfatter disse utfordringene, både som rådgivende instans 
og i en slags kontrollørrolle. 
Lisensiering er et sentralt tema i tilgjengeliggjøring av ulik dokumentasjon. Dette er 
rettighetsdefinisjoner som gjelder internasjonalt men som ofte kan komme i konflikt med 
norske rettigheter knyttet til opphavsrett og personvern. Riksantikvarens arbeidsfelt omfatter 
blant annet fredninger av privat eiendom. Detter arbeidet generer blant annet 
fotodokumentasjon av private hjem – tilgangsrettigheter er i denne sammenheng sentralt. 
Tilgang til slik dokumentasjon for den øvrige forvaltningen kommer i noen tilfeller i konflikt 
med eieres syn på sine rettigheter tilknyttet personvernet. En klareringstjeneste for 
statsforvaltningen for å forenkle og sikre ens praksis av rettigheter for immaterielt innhold kan 
være en god ide. 
Utvalget påpeker at utvikling av digitale innholdstjenester krever omstilling hos 
innholdsleverandørene, dette sier vi oss enige i. Videre vil vi påpeke at digital utvikling også 
krever nye arbeidsrutiner, gjerne rasjonalisering som det kan være vanskelig for brukere å sette 
ut i praksis da kompetansen ikke omfatter innsyn i rasjonaliteten digitale verktøy kan gi. 
Det er også begrenset innsikt i formidlingspotensiale som ligger i digital innholdsproduksjon på 
sikt. 
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Deling av data, datasett som råstoff til digitale tjenester er viktig, men slike data og 
tilgjengeligheten til dem er også viktig for forskning og analysearbeid. Som hovedregel bør 
offentlige data være uten bruksbegrensninger. 
Utvalget har pekt på problematikken rundt Kartdata og eiendomsinformasjon som i dag er 
særunntak. Slike data er særlig interessante for utvikling av Riksantikvarens tjenester og vi 
støtter tanken om at det gjøres noe med disse unntakene.  
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