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Endringer i offentleglova - Viderebruk av offentlig informasjon og 

gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet 

(2013/37/EU) 

 

Viser til avtale med Thomas Nortvedt om utsatt høringsfrist. 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 13. oktober 2014 på høring et forslag til 

endringer i offentleglova med forskrifter. Endringene vil gjennomføre EUs endringsdirektiv til 

viderebruksdirektivet (2013/37/EU). 

 

I høringsnotatet opplyses det at norsk regulering av viderebruk, men noen få unntak, er i tråd med 

direktivet etter de nevnte endringer. 

 

Offentleglova med tilhørende forskrifter gir rett til fri viderebruk av dokumenter som er offentlige. 

Loven gir også rett til innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagret, dersom 

sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter. 

 

Spørsmålet er om tilsynet ut fra Regjeringens politikk på området, i større grad bør legge til rette for 

at offentlige data i Finanstilsynet blir lettere tilgjengelige for viderebruk. Aktuelle data vil typisk 

være opplysninger i tilsynets konsesjonsregister og data som benyttes som grunnlag for 

Finanstilsynets rapporter. 

2. Innsyn og viderebruk av Finanstilsynets dokumenter og databaser 

Finanstilsynets offentlige postjournal er å finne på www.oep.no. Krav om innsyn i journalførte 

dokumenter, håndteres i tråd med offentleglova. Det vesentligste av tilsynets datagrunnlag er samlet 

inn med tanke på bruk av tilsynet som verktøy i tilsynsvirksomheten. En stor del av disse dataene er 

rådata innhentet fra andre offentlige registre, samtidig som mye av dataene inneholder elementer 

som er sensitive, enten ved at de inneholder personopplysninger eller at de er børssensitive når de 
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hentes inn. Dette gjelder blant annet data om enkeltforetak. Data som rapporteres til europeiske 

finansmyndigheter vil til en viss grad bli gjort tilgjengelig fra disse. Alle data som er sensitive på 

enkelforetaksnivå vil kun bli gjort offentlige og publisert på aggregert nivå.  

Finanstilsynets konsesjonsregister er et offentlig register som tilgjengelig via Finanstilsynets 

nettside. Registeret inneholder en oversikt over alle foretak og personer som er under tilsyn av 

Finanstilsynet. Vi antar at det ligger en gevinst i å åpne opp for videre anvendelse av disse dataene. 

3. Finanstilsynets vurderinger 

Endringsforslaget til offentleglova reiser flere spørsmål. 

 

Hvem eier dataene? 

Mye av dataene er hentet inn fra andre offentlige myndigheter og tilsynsenhetene. Ved videre bruk 

og bearbeiding vil det kunne stilles spørsmål ved om den opprinnelige kvaliteten på dataene blir 

opprettholdt. Det vil kreve stor grad av bevissthet i behandling av sensitive data. Om flere data fra 

forskjellige kilder kobles sammen kan "uskyldige" data endre form. 

 

Hvor store ressurser skal brukes på tilgjengeliggjøring av data? 

Det må fortsatt vurderes hvor hensiktsmessig det vil være å bruke store ressurser på å kvalitetssikre 

og anonymisere data for offentliggjøring. Det vil bli nødvendig å vurdere ressurser som kreves til 

dette opp mot ressurser som er nødvendig for å innfri øvrige forpliktelser for utvikling av blant 

annet gode rapporterings- og analyseløsninger.  

Finanstilsynet ser at tilgjengeliggjøring av offentlige data kan bidra til en fremtidsrettet og effektiv 

forvaltning, men mener at det må vurderes i hvert tilfelle hvilke data som egner seg for deling. For 

Finanstilsynets del er vi usikre på hvilke data som vil egne seg, og hvor omfattende jobben for 

offentlig tilrettelegging vil bli.  

 

Gebyrfastsettelse for tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon for viderebruk  

Finanstilsynet ser det kan være vanskelig å finne en hensiktsmessig måte å ta begrenset betaling 

for/innhente gebyr for denne tjenesten. Det er likevel ønskelig å få på plass et system som er enkelt 

og funksjonelt i praksis med sentrale veiledninger på hvordan dette skal gjennomføres.   

 

For Finanstilsynet  

Kjetil Karsrud 

kommunikasjonsdirektør 

 Børge Ulekleiv 

 seniorrådgiver 
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