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Høringsuttalelse vedr. norsk lisens for offentlige data

Fra høringsnotatet merker vi oss følgende uttalelser:

For å kunne viderebruke offentlige data på en hensiktsmessig måte må
informasjonen også være unntatt opphavsrettslig beskyttelse  

Norsk
Eiendomsinformasjon as

OSLO, 08.08.2011

Vi har med interesse lest mottatt høringsnotat med forslag til en ny
standardisert norsk lisens for offentlige data.

Lisensen vil være frivillig å ta i bruk, men departementet anbefaler at lisensen
benyttes for alle data som skal tilgjengeliggjøres av offentlig sektor for viderebruk.

Til dette vil vi bemerke to forhold som vi mener vil øve påvirkning på om
lisensen får noen praktisk betydning:

• Det første er viktigheten av at de offentli e dataeierne selv er
tilbakeholdne med å hevde immaterielle rettigheter til "sine" data.
Dette gjelder spesielt data som er ment for viderebruk.

• Det andre er svakheten ved at det er frivillig for de offentlige
dataeierne å ta lisensen i bruk. Så lenge en offentlig dataeier ser
seg best tjent med ikke å anvende lisensen, er det lite trolig at
lisensen vil bli tatt i bruk, selv om dette ville vært det beste for
samfunnet. Hvis lisensen er ment å bidra til en liberalisering av
tilgangen på offentlige data, bør det ikke være opp til de offentlige
dataeierne selv å bestemme om data skal tilgjengeliggjøres under
de vilkår som fremgår av lisensen.

Norsk Eiendomsinformasjon har for øvrig ingen kommentarer til det
materielle innholdet i lisensen som sådan.
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