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Høring - Merknader til forslag til Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 
 

Det vises til Høringsnotat om Norsk lisens for offentlige data (NLOD) utsendt av Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet den 11.4.2011. 

 

Utdanningsdirektoratet har følgende merknader til forslaget. 

 

Utdanningsdirektoratet er i utgangspunkt positiv til en lisens som regulerer viderebruk av 

offentlig informasjon. Utdanningsdirektoratet ser at en slik lisens kan være aktuell å bruke på 

informasjon som Utdanningsdirektoratet har samlet inn og forvalter. Som et eksempel kan NSR 

(Nasjonalt skoleregister) nevnes. Et annet eksempel er GREP, som forenklet kan beskrives som 

en database som inneholder læreplaner og utdanningsprogrammer. 

 

Før det er aktuelt å ta en slik lisens i bruk, bør det imidlertid gjøres en del avklaringer, 

presiseringer og forbedringer. Utdanningsdirektoratet har i den forbindelse en del merknader og 

innspill. 

 

 

Generelt 

 

Bruksområde 

Bruksområdet for en standardisert norsk lisens for offentlige data (NLOD) bør presiseres. Dersom 

lisensen skal fremstå som en standardlisens må den også være tydelig på anvendelsesområdet. 

Det antas at også innholdet som lisensen skal anvendes på også må være entydig og begrense 

seg til visse typer informasjon som kan defineres klart. 

 

Offentlige data kan være så mangt og opptre i mange forskjellige former. I høringsbrevet er dette 

også tatt opp under punktet om ”Definisjoner” både i lisensen og i merknadene til de enkelte 

punktene. Her defineres ”Informasjon” ved å vise til åndsverklovens § 1 og kapittel 5. I 

åndsverkslovens § 1 defineres hva som anses som åndsverk og kapittel 5 regulerer rettigheter til 

blant annet fremføring av verk, databaser, fotografier. Dette er veldig omfattende og utgjør 

mange typer åndsverk. Utdanningsdirektoratet kan ikke forstå at det er riktig at NLOD skal 

regulere tilgjengeliggjøring og videreformidling av slik opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er 

neppe hensiktsmessig at en slik lisens skal omfatte åndsverk i sin alminnelighet. 

 

I høringsnotatet tas det opp at bakgrunnen for NLOD er EU’s viderebruksdirektiv (2003/98/EF) 

som videre ble implementert i offentleglova. Utdanningsdirektoratet antar at om en tar 

utgangspunkt i offentleglova § 9 (om rett til å krevje innsyn i ei sammenstilling frå databaser) og 

åndsverklovens § 43 (om sammenstilling av et større antall opplysninger), vil en fange opp veldig 

mye av offentlig informasjon som kan være gjenstand for en regulering via NLOD. 
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Lisens – Tilgangs- og leveransevilkår 

I høringsnotatet står det at lisensen er begrenset til bruksvilkår. Tilgangsvilkår og leveransevilkår 

er med hensikt utelatt i denne omgangen, men det påpekes at vilkår om tilgang og leveranser er 

viktige forutsetninger for å benytte NLOD. 

Det betyr at NLOD ikke kan stå alene og vil dermed heller ikke være et selvstendig redskap for 

tilgjengliggjøring og videreformidling av offentlige data. Både den som forvalter offentlige data og 

den som ønsker å benytte offentlige data, herunder formidle eller bearbeide disse videre, vil være 

avhengig av andre avtaler. 

 

Når lisensen bare tar for seg bruksvilkårene, vil den ha en begrenset bruksverdi når den også er 

avhengig av andre avtaler. En slik lisens som også er en avtale, vil bare ta for seg en liten del av 

et avtaleforhold, som er nødvendig for å gjennomføre og gi tilgang til de ønskede offentlige 

dataene. En kan risikere at det inngås avtaler og lisenser som ikke ses og settes i sammenheng 

med hverandre. 

 

Når det i tillegg til lisensen inngås en avtale for å regulere tilgangs- og leveransevilkår, står en 

også i fare for å skape misforhold mellom reguleringen i lisensen og tilgangs-/leveranseavtalen. 

Punkter hvor det kan oppstå misforhold mellom avtalene er regulering av punktene om ansvar og 

mislighold. Dette vil da videre skape uklare og utilsiktede avtaleforhold.  

 

Utbredelsen og bruken av en lisens for offentlige data vil antagelig bli større om den ses i 

sammenheng og utvikles med tilgangs- og leveransevilkår. På den måten skapes en helhet som 

har en større nytteverdi, enn lisensforslaget som foreligger nå.  

 

Utdanningsdirektoratet vil også påpeke at Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) allerede har 

utarbeidet et sett med standardavtaler som er vel egnet og som regulerer leveranse av offentlig 

informasjon. Det er utarbeidet tre avtaler:  

 Abonnementsavtalen, (Avtale om rett til bruk av informasjon) 
 Distributøravtalen, (Avtale om rett til elektronisk innhenting og distribusjon av 

informasjon) 
 Leverandøravtalen, (Avtale om elektronisk overføring, lagring og spredning av 

informasjon) 
 

Utdanningsdirektoratet foreslår at utviklingen av en lisens for offentlige data ses i sammenheng 

med disse avtalene, som allerede foreligger. Utviklingen av en lisens for offentlige data kan 

eventuelt gjøres i samarbeid med Difi og en eventuell revisjon av de foreliggende avtalene. 

 

 

Merknader til enkelte punkter i NLOD (Høringsversjonen) 

 

Offentleglova og åndsverkloven 

I høringsversjonen står det i andre avsnitt at lisensen ikke skal begrense noen rettigheter eller 

friheter som lisenstaker har i henhold til offentleglova eller som følge av unntak eller 

begrensninger i åndsverkloven. 

 

Det er noe uklart hvordan denne setningen skal tolkes. De to lovene det vises til i samme 

setning, har to forskjellige utgangspunkt og beskytter to helt forskjellige interessegrupper. 

Offentleglova gir allmennheten og herunder også en eventuell lisenstaker visse rettigheter. 

Åndsverkloven gir derimot opphavsmannen spesielle rettigheter. Det er dermed uklart hvordan 

lisensen tekst ”ikke skal begrense rettigheter eller friheter lisenstaker har som følge av unntak 

eller begrensninger i åndsverkloven”, skal forstås. Det er uklart hvilke rettigheter lisensen gir 

lisenstaker i forhold til åndsverkloven.  
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Utdanningsdirektoratet antar at det ikke er meningen at hele åndsverkloven skal settes til side av 

NLOD. En lisenstaker er heller ikke tjent med at det skapes uklare forhold knyttet til åndsverk 

som er beskyttet av åndsverkloven. Det påpekes også at dersom rettigheter skal overføres fra 

opphavsmannen til en annen, kreves det en klar avtale. Uklare avtaler vil etter rettspraksis bli 

tolket i opphavsmannen favør. 

 

 

Definisjoner: ”Tilgjengeliggjøre” 

Det kan se ut til at ordet ”tilgjengeliggjøre” bare knyttes til den bruken av offentlige data som 

utføres av lisenstaker etter at data er mottatt. Lisensgivers posisjon, som i første omgang 

tilgjengeliggjør informasjonen, er tydeligvis ikke omfattet av definisjonen. 

 

Det kan skape uklarheter at definisjonen av et generelt ord, begrenser seg bare til bruken av 

ordet visse situasjoner. 

 

 

Lisens 

I tredje avsnitt er det ramset opp en del forhold som ikke omfattes av lisensen, så som 

personopplysninger og taushetsbelagt informasjon. Hele avsnittet bør tas ut og heller legges inn i 

en veiledning om lisensen og lisensens bruksområde. Se for øvrig merknaden om ”Bruksområde” 

tidligere i dette dokument.  

 

Avsnittet om at lisenstaker skal slette informasjon som egentlig ikke skal omfattes av lisensen, 

setter lisenstaker i en merkelig avtalemessig situasjon. Hvordan skal han forstå at han har fått 

informasjon som han ikke skal ha? Lisenstaker har jo inngått en avtale om bruksrett til den 

informasjonen han har fått. Skal dette avsnittet forstås slik at lisenstaker har en selvstendig 

undersøkelsesplikt om at lisensgiver har rett til å utlevere den aktuelle informasjonen? Det kan se 

ut til at lisenstaker pålegges en plikt og et ansvar som lisensgiver innehar i utgangspunkt.  

 

I siste avsnitt under kommentarene til punktet om ”Lisens”, utdypes det at den som har fått 

informasjon fra en lisenstaker som ikke lenger har tilgang til informasjon på grunn av brudd på 

lisensavtalen, allikevel kan forsette å utnytte informasjonen han har fått. Dette kan virke noe 

underlig og kan skape uklare forhold. Det står at det samtidig er en forutsetning at deres bruk er 

i samsvar med lisensavtalen. Dette er også vanskelig å forstå, idet disse ikke er en part i den 

opprinnelige lisensavtalen og dermed heller ikke er bundet av vilkårene i lisensavtalen. Det 

savnes egentlig en regulering av hvilke vilkår en lisenstaker må sette til de partene han leverer 

informasjonen videre til. 

 

I siste avsnitt under punkt 2 ”Lisens” omhandles konsekvenser av brudd på lisensvilkårene. 

Innholdsmessig bør dette flyttes til et avsnitt hvor dette hører avtalemessig naturlig hjemme, for 

eksempel til et avsnitt om mislighold og sanksjoner. 

 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Første avsnitt under punktet om ansvarsfraskrivelse er en blanding av mange forskjellige forhold. 

Avtalemessig bør punktet splittes opp, slik at hvert forhold behandles for seg under egnete 

overskrifter. Det er for eksempel beskrevet at lisensgiver kan når som helst slutte å levere 

informasjon. Dette er for det første en klausul om levering, som det i utgangspunkt er sagt at 

lisensen ikke skal regulere. For det andre er det noe som kan komme i misforhold til det som er 

regulert i en eventuell leveringsavtale. Se for øvrig merknaden om ”Lisens – Tilgangs- og 

leveransevilkår” tidligere i dette dokument.  
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Det er også et spørsmål om hvordan lisensgivers rett til stans av utlevering av informasjon skal 

forstås i lys av offentleglova § 9. Det er også et spørsmål om lisensgivers rett til stans av 

utlevering til bare en lisenstaker med tanke på likebehandling av alle som har rett til innsyn og 

tilgang til offentlig informasjon. 

 

Ansvarsfraskrivelsen i dette punkt kan også se ut til å gå alt for langt i hva som kan anses som 

akseptabelt avtalemessig. En fraskrivelse av ansvar for direkte tap ”uavhengig av årsak og teori 

om erstatningsansvar” er neppe god avtaleskikk. Det er også et spørsmål om norsk 

erstatningsrett kan settes tilside med en slik klausul. En fraskrivelse av ansvar for rettsmangler, 

som er nevnt i kommentaren til avsnittet om ansvarsfraskrivelse, vil heller ikke være holdbar. En 

fraskrivelse av ansvar bør være mye mer balansert ut fra en teori om hvem som er nærmest til å 

sette i verk tiltak for å begrense eventuelle skader og tap. 

 

 

Lisenskompatibilitet 

Dette avsnitt er uklart og forvirrende. Det er uklart hvilken sammenheng det er mellom NLOD og 

de forskjellige andre lisensene som er nevnt. Det er uklart hvilke konsekvenser det har at andre 

lisenser er benyttet. Det er uklart hva de andre lisensene regulerer. 

 

Omtale av andre lisenser bør gjøres i en veiledning. Veiledningen bør ta sikte på å avklare 

bruksområdene for de forskjellige lisensene og blant annet fremheve fordelen ved bruk av NLOD. 

Veiledningen bør være så omfattende at det gir leseren et godt utgangspunkt for valg av den 

mest egnede lisens til det ønskede formål og behov. 

 

 

Nye versjoner av lisensen 

Det legges opp til at en lisenstaker kan benytte nye versjoner av NLOD. En lisens er en avtale om 

en viss bruk av informasjon. En lisens er en avtale som er inngått av to parter, lisensgiver og 

lisenstaker. En avtale kan ikke ensidig endres uten den andres aksept. Det vil også være lite 

forutberegnlig for lisensgiver at en lisenstaker ensidig kan velge en nyere versjon av en lisens. 

Det vil ikke være i tråd med alminnelig avtalerett. 

 

 

Valg av lov og verneting 

I siste del av punktet åpnes det for at lisensgiver kan velge å fremme ”krav … under loven til det 

land der den immaterielle rettigheten søkes håndhevet”.  

 

Det er uklart hvilke situasjoner det siktes til her og når dette eventuelt kan komme til 

anvendelse. Det påpekes også at spørsmål om jurisdiksjon er mer komplisert enn at det kan løses 

med denne ene setningen. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Arild Stangeland Annegret Andersen 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 

 

 

 


