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Høringssvar - norsk lisens for offentlige data
Difi er positive til utarbeidelsen av en lisens som kan benyttes når offentlige virksomheter
ønsker  å  tilgjengeliggjøre data for viderebruk.

Våre kommentarer omhandler følgende forhold.

• Innholdet i lisensen
• Forvaltning og vedlikehold av lisensen
• Bruk av lisensen

Innholdet i lisensen

Hovedhensikten med lisensen virker å være å begrense ansvaret til lisensgiver og gi en bred
bruksrett til lisenstaker. Lisensen bør være forståelig for begge parter. Store deler av lisensen er
greit forstålig, men vi er usikre på om lisensgiver, som er en offentlig virksomhet, har kjennskap
til og kan forstå innholdet i kapittel 7 lisenskompatibilitet. På samme måte er vi usikre på om
kapittel 9 vil være enkelt forstålig for brukere uten juridisk kompetanse. En setning som
"Vernetinget skal være lisensgivers alminnelige verneting" vil være vanskelig å forstå for mange.
Vi anbefaler at de to siste setningene i kapittel 9, hvis mulig, omformuleres til en mindre juridisk
språkdrakt.

Innledningen i kapittel 5 kan også framstå som noe uklar. Hva betyr "Informasjonen leveres
"som den er" og når den er tilgjengelig"? Vi foreslår at denne setningen presiseres eller utelates.
Resten av kapittel 5 er tydelig på at lisensgiver ikke påtar seg noen forpliktelser eller ansvar.

Vi har også følgende forslag til tekstlige endringer:

Pkt.  2  Lisens (side 6):

"personopplysninger som er • kyttet etter  omfattet av  personopplysningsloven med mindre det
foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for utleveringen og for den videre behandling av
personopplysningene"

Vi anser at omfattet av er et bedre begrep en beskyttet etter, siden hensikten med lisensen er å
utelukke personopplysninger fra lisensen.

Side  8:

"Lisensgiver  er  skal ikke-være ansvarlig for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som
følge av utnyttelse eller tilgjengeliggjøring " av informasjon, uavhengig av årsak
eller teori om erstatningsansvar"
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Forvaltning og vedlikehold

FAD legger opp til at det kan komme nye versjoner av lisensen. Det kan være fornuftig å lage et
forvaltningsregime knyttet til lisensen hvor både avgivere og brukere av dataene kan involveres
i videreutvikling av lisensen. Det bør også gjøres tydelig hvem som er "eier/utgiver" av lisensen,
hvem som kan lage nye versjoner av den og hvilken "lisens" selve lisensen publiseres under.

Bruk av lisensen

Vi anser at en norsk offentlig lisens kan gjøre det enklere for offentlige virksomheter å gjøre
data tilgjengelig for viderebruk siden det finnes en kvalitetssikret lisens som er tilpasset norsk
offentlig sektor. På samme måte kan en norsk offentlig lisens gjøre det enklere for de som
ønsker å viderebruke dataene siden dataene i hovedsak vil være tilgjengelige under de samme
vilkårene.

Vi mener at det er viktig å presisere at bruken av lisensen og tilgjengeliggjøring av data er
frivillig og må vurderes av den enkelte offentlig virksomhet.
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