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Høring - Endringer i offentleglova - Viderebruk av offentlig 

informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til 

viderebruksdirektivet  (2013/37/EU) 

 
Det vises til brev av 13. oktober 2014 om høring om endringer i offentleglova med forskrift. 

Vegdirektoratet har følgende merknader til ny offentleglova § 30 tredje ledd. 

 
Nytt § 30 tredje ledd stiller ikke krav til at metadata og dokumenta sjon skal være utarbeidet, 

men at de skal gjøres tilgjengelig sammen med de dokumenter som tilgjengcliggjøres. 

 
En utfordring vår DataUt-enhet ser ved tilgjengeliggjøring av offentlige data, er at det i 

mange tilfeller ikke er utarbeidet tilstrekkeli ge metadata og dokumentasjon for dataene. Selv 

om den virksomheten som har produsert dataene selv har tilstrekkelig kunnskap til å bruke 

dataene riktig til sine formål, kan denne kunnskapen være ustrukturert, fragmentert eller ikke 

være dokumentert. Ved tilgjengeliggjøring og viderebruk av data innebærer det en risiko for 

at data feiltolkes eller anvendes på områder der de har begrenset relevans og gyldighet, og 

dermed blir misvisende. 

 
For å hindre dette, og å sikre riktig viderebruk, bør det i tilknytning til det nye tredj e leddet 

ligge føringer om at dersom nødvendige metadata, og dokumentasjon som gjør det mulig å 

tolke og anvende slik data, ikke eksisterer, bør dette utarbeides i sammenheng med 

tilgjengeliggjøringen (jf. prinsippet om veiledningsplikt i forvaltnings loven § 11). 

 
Dette er også i tråd med Kommisjonens retningslinjer om at data bør være beskrevet i gode 

metadatafonnater og klassifisert i henhold til standard vokabular, og ledsaget av forklarende 

dokumenter på metadata og vokabular. 

 
Vegdirektoratet vil ellers bemerke at vi støtter prinsippene for tilgjengeliggjøring av 

offentlige data, dette under forutsetning av at personvern og andre sikkerhetsmessige 

probl emstillinger ivaretas. 
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Utover dette har v1. i.ngen merknader til høringsforslaget. 
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