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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
2k.  INSTITUTE OF MARINE RESEARCH

Bergen, 9.august 2011

Havforskningsinstituttets svar på høringsnotat om Norsk lisens
for offentlige data (NLOD)

Følgende er Havforskningsinstituttets svar på høringsnotat om Norsk lisens for offentlige data
(NLOD) av 11.april 2011. Havforskningsinstituttet har gått gjennom notatet for å se om lisensen er
anvendbar for våre prosjekter. Vurderingene i vårt svar er blitt gjort av Havforskningsinstituttets IT-
seksjon i samarbeid med Norsk Marint Datasenter og vår jurist.

Notatet etterspør svar på tre spesifikke punkter.

1) "Er lisensen tydelig, forståelig og utvetydig?"

Lisensteksten har etter vår oppfatning en tydelig og forståelig form, med et par unntak som vi vil
beskrive nedenfor:

a) I artikkel 4, første avsnitt: "Lisenstaker skal ikke bruke informasjonen til å villede og heller
ikke fordreie eller uriktig fremstille informasjonen."
Det synes uklart hvilken betydning man legger i uttrykket "villede" i denne sammenhengen.
Her mener vi at det enten må presiseres hva som legges i dette uttrykket, eller eventuelt
utelate det til fordel for en kortere og mer konsis versjon: "Lisenstaker skal ikke med hensikt
fordreie eller framstille informasjonen uriktig."
Det kan også stilles spørsmål ved hva som defineres som "uriktig framstilling" og hvem
som skal bedømme hva som faller inn under en slik definisjon. Dette begrepet bør også
presiseres.

b) I artikkel 5, andre avsnitt står det om ansvarsfraskrivelse: "Lisensgiver fraskriver seg, så
langt loven tillater, ethvert ...". Begrepet "loven" bør presiseres. Så lenge det ikke henvises
til en bestemt formell lov, vil det etter vårt syn bidra til klarhet å bruke et begrep som "norsk
lovgivning", "norsk rett" eller "norske rettsregler", jfr. det som er sagt i artikkel 9 om
lovvalg.
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c) I artikkel 7, andre avsnitt, første setning: "Hvis lisenstaker tilgjengeliggjør en avledet eller
sammensatt frembringelse...". Ordlyden fremstår som vanskelig å forstå grunnet den lange
setningsoppbygningen, og kan med fordel brytes opp.

2) "Er det aspekter ved lisensen som oppleves som problematisk?"

Havforskningsinstituttet har mange typer prosjekter som fordrer samarbeid med andre
organisasjoner, både offentlige og kommersielle. Samarbeidet kan gå på kryss av landegrenser og
fordrer at vi tar hensyn til datapolitikken som håndheves  i  andre land og organisasjoner. På grunn
av diversiteten i vår aktivitet vil det derfor være hensiktsmessig med en større fleksibilitet med
hensyn på valg av lisensieringsmetode. Et mulig problem er at NLOD lisensen er så åpen som den
er. Det vil i visse situasjoner være nyttig å kunne velge en annen variant av lisensen som begrenser
kommersiell bruk av tilgjengeliggjorte data.

Havforskningsinstituttet setter per i dag krav til de som benytter seg av data som vi tilgjengeliggjør.
Eksterne aktører registrerer seg hos oss og beskriver hvem som skal benytte dataene og hva de skal
benyttes til. Data skal da kun brukes til det formål som spesifiseres i anmodningen om utlevering av
data. Vi forbeholder oss også retten til å få tilsendt en kopi av eventuelle rapporter eller
publikasjoner som produseres av dataene. Aktører som mottar data fra oss på denne måten får per i
dag heller ikke lov å selge eller gi data videre til tredje part.

I notatets kapittel 1, "Innledning og sammendrag", står det at "Lisensen vil  være  frivillig å bruke.".
Dette tolker vi som at vi står fritt til å velge mellom NLOD eller eventuell en annen lisens, for
eksempel en av Creative Commons lisenser som gir mer kontroll på kommersiell bruk av data.

Dersom denne tolkningen ikke innebærer riktighet vil det vanskeliggjøre  tilgjengeliggjøringen  av
data i visse situasjoner, og Havforskningsinstituttet setter som en forutsetning at vi muligheten til å
velge andre lisenser også i fremtiden.

3) "Er dette en lisens som vil kunne brukes ved tilgjengeliggjøring av egne data?"

I mange tilfeller vil denne typen lisens som åpner opp for størst mulig viderebruk av våre data være
ønskelig, og vi kan se at den dekker de fleste av områdene som for eksempel Creative Commons
Attribution lisensen dekker. NLOD vil helt klart være et aktuelt altemativ for
Havforskningsinstituttet ved tilgjengeliggjøring av våre data.
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