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HØRINGSUTTALELSE - NORSK LISENS FOR OFFENTLIGE DATA (NLOD) 
 
Innledning 
 
I høringsnotatet side 3 heter det at det sentrale hovedformålet med lisensen vil være ”…å gjøre 
det enkelt for offentlige etater og kommuner å presisere under hvilke vilkår informasjon gjøres 
tilgjengelige for viderebruk”. Ut fra høringsnotatets kap II forstår kommunen det slik at 
lisensen i tillegg skal bidra til å fremme viderebruk av offentlige data. 
 
Oslo kommune støtter tiltak som skal fremme viderebruk av offentlige data. Kommunen har  
likevel noen merknader til den foreslåtte ordningen. Disse kan delvis skyldes at høringsnotatet 
går ”rett på” lisensordningen uten å gi en generell forklaring om lisensordninger, det 
lovmessige grunnlaget for lisensen og forholdet til offentleglova og åndsverkslova.  
 
Lisens eller lovendring? 
 
Lisensordningen innebærer at den enkelte datateier står helt fritt til å tillate viderebruk. Oslo 
kommune mener at det bør legges til rette for en ordning som skaper mest mulig like rettigheter 
for publikum uavhengig av hvilken instans (kommune) man forholder seg til. Kommunen er 
også bekymret for at ressursmessige spørsmål knyttet til administrasjon av ordningen kan føre 
til at dataeiere nøler med å ta lisensen i bruk.  
 
Spørsmålet om lovendring som alternativ til lisensen er ikke omtalt i høringsnotatet. Oslo 
kommune savner en redegjørelse om og for dette. Det kan for eksempel være noe komplisert å 
forholde seg til hva som er beskyttet og hva som ikke er beskyttet etter åndsverksloven.  
 
Korrekt bruk av lisensen betyr at offentlige instanser må forholde seg aktivt til grensene for hva 
som er beskyttet og hva som ikke er beskyttet etter offentleglova. Informasjon er ofte 
sammensatt og grensene kan være uklare. Feil bruk kan føre til at man bruker lisensordningen 
til å stille vilkår for gjenbruk av informasjon som ikke er beskyttet etter åndsverksloven.  
 
Samtidig har det offentlige et helt legitimt behov for å sette grenser for fritt gjenbruk, jf den 
adgangen offentlige instanser har til å kreve betaling i forhold til det offentlegova § 8 omtaler 
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som ”særlege tilfeller” og ha enerett i forhold til informasjon etter særreglene i åndsverksloven 
§ 43.  
 
Departementets spørsmål til høringsinstansene 
 
Departementet ønsker særlig synspunkter på følgende spørsmål: 

1. Er lisensen tydelig, forståelig og utvetydig? 
2. Er det aspekter ved lisensen som oppleves som problematiske? 
3. Er dette en lisens som vil kunne brukes ved tilgjengeliggjøring av egne data? 

 
Ovenfor er påpekt forhold som går på spørsmål 1 og 2. 
 
Oslo kommune har svært mange kategorier informasjon, og på enkelte områder kan nok 
lisensen være aktuell. Fra Plan- og bygningsetaten i kommunen påpekes det imidlertid at 
lisensen er mindre aktuell pga at geografisk informasjon ikke nødvendigvis er vederlagsfri (jf 
forskrift til offentleglova § 4). Verken lisensteksten eller høringsnotatet gjør det klart hva den 
innebærer av kostnader, rettigheter og plikter for kommunen som dataeier og lisensgiver. 
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