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Mandat for ekspertgruppe nedsatt av kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for 
håndtering av kriser  
 
Bakgrunn 
Koronaviruspandemien har vist svakheter i dagens kunnskapssystem og gjort det klart at vi 
trenger bedre beredskap for håndtering av kunnskapsbehov når en krise inntreffer. 
Beredskap er bindeleddet mellom krisehåndtering og praksis mellom kriser, og prinsippene 
for beredskap i Norge skal legges til grunn for arbeidet:   
 
1. Ansvarsprinsippet 
Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret 
for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på 
området. Ansvarlig instans må ta stilling til hva som er akseptabel risiko. 
 
2. Likhetsprinsippet 
Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik 
den organisasjon man har til daglig. 
 
3. Nærhetsprinsippet 
Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.  
 
4. Samvirkeprinsippet 
Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig 
samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 
 
Mandat  
Erfaringene fra koronaen har vist at behovene for data (aktualitet, nye kilder o.l.) kan være 
særegne i en krise. Deling av data på tvers av enheter og sektorer krever at systemene kan 
snakke sammen. Data må kunne kobles, og tredjepartsrettigheter (personopplysninger, 
forretningshemmeligheter, sikkerhetshensyn) må ivaretas. Dette dreier seg om store 
investeringer og vi bør tilstrebe å utnytte stordriftsfordeler og god samordning. 
Ekspertgruppen skal: 
 
(i) Kartlegge hvilke utfordringer og nye muligheter forskere og myndigheter sto overfor under 
pandemien når det gjaldt tilgjengelighet til data, lagring, deling og bruk av data (f.eks. når det 
gjaldt aktualitet, datapubliseringsfrekvens og nye datakilder). 
 
(ii) Kartlegge relevante pågående prosesser i departementene knyttet til tilgjengeliggjøring og 
bruk av data til statistikk og forskning og identifisere områder der departementene har behov 
for mer og bedre samordning. 
 
(iii) Foreslå tiltak for å gjøre tilgang til og bruk av data enklere for fremtidige kriser. 
Ekspertgruppen skal avlegge en kortfattet rapport med klare tilrådninger innen 30. juni 2022. 
 
 


