
 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8004 Dep 

0030 Oslo 
  

 

 

Felles studieadministrativt 

tjenestesenter 

Postboks 1133 

0318 Oslo 

Telefon: 22 84 18 00 

Oslo, 12.12.2014 postmottak@fsat.no 

Vårt saksnummer: 2014/12198 

Deres ref.: 14/6106-3 
www.fsat.no 

 

 

Høringsuttalelse – endringer i offentleglova – viderebruk av offentlige informasjon og 

gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet (2013/37/EU) 

 

 

Vi viser til høringsbrev av 13. oktober 2014. I høringsnotatet foreslår departementet noen nye 

regler for gebyrfastsettelse, i tillegg til å be om tilbakemelding på andre problemstillinger knyttet 

til viderebruk av offentlig informasjon. Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) har 

behandlet saken og avgir følgende uttalelse: 

 

Til artikkel 4 og departementets forespørsel om det er behov for å opprette en egen klagenemnd 

for viderebrukere. Det ligger for tiden et forslag til behandling i Kunnskapsdepartementet om at 

klager på innsyn i UH-sektoren skal gå til Felles klagenemnd. Dersom klagebehandlingen av 

saker om viderebruk skal behandles sektorvis, må det vurderes om disse sakene skal gå til Felles 

klagenemnd eller om et annet organ heller bør gis oppgaven.  

 

FSAT følger hovedprinsippet om at offentlige data skal tilbys gratis. Vi har ved meget få 

anledninger sett det nødvendig og ta gebyr basert på timespris. Dette unntaket har vært ved 

bestillinger som krever at vi bruker flere dagsverk og noen av våre tyngste ressurser for å få 

formidlet og tilgjengeliggjort dataene slik bestiller etterspør. Vi finner ikke at vi har mulighet til 

å offentliggjøre hva et slikt gebyr ligger på da vi som sagt kun unntaksvis ser det nødvendig å ta 

betalt og følgelig ikke har standardgebyrer. I tillegg er bestillingene vi mottar på viderebruk 

svært variable hva gjelder kobling av data og datamengde. 

 

I forslag til ny tekst i offentlegforskriftas § 4, syvende ledd, på side 29 i høringsnotatet, er det en 

skrivefeil. Det riktige ordet er «nemnt» ikke «nemdet».   
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