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Norway digital is a nationwide cooperation organizing the national spatial data infrastructure (NSDI) in Norway. More
than 600 public organizations at national, regional and local levels participate in this cross-sector cooperation, which
aims to increase the use of geographic information at all levels and in all areas of the public sector in Norway. The NSDI
offers access to the most up-to-date geographic data sources from national data producers as well as data from the local
and regional government. Norway digital organizes the flow of spatial data from each partner, both in administrative
terms through agreements and technically through the adoption of a common technical framework. 

Basic reference data and thematic data are distributed in the infrastructure through web map services and other in-
teroperable internet services. All data and web services can be used and integrated by sector-specific applications and
software. Maintenance of the data and infrastructure is funded by each partner and by joint funding of products. The de-
velopment of Norway digital is highlighted in the Norwegian e-government strategy. 

The Norwegian geodata act was sanctioned in 2010. The objective is to promote good and effective access to authori-
tative geographic information for public and private purposes and to strengthen cooperative sharing of spatial data
among agencies serving the public. In this way we are able to ensure formalization of further development and operation
of the NSDI and can contribute to sharing of spatial data in Europe through implementation of the INSPIRE-directive.
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Samarbeid om en nasjonal 
infrastruktur
Norge digitalt er i dag et avtalebasert samar-
beid mellom mer enn 600 virksomheter som
har ansvar for å fremskaffe geodata og/eller
som er store offentlige brukere av slik infor-
masjon. Samarbeidet er forankret i Stortings-
melding nr. 30 (2002–2003) «Norge digitalt –
et felles fundament for verdiskaping». Satsin-
gen inngår i den nasjonale IT-politikken og
skal bidra til å utvikle en mer effektiv, bruker-
vennlig og kunnskapsbasert offentlig sektor.

Omkring år 2000 begynte behovet for å
formalisere samarbeidet om en nasjonal geo-
grafisk infrastruktur å melde seg. Flere sam-
arbeidsprosjekter hadde vist at enklere flyt
av geodata mellom ulike sektorer og forvalt-
ningsnivåer, via standardiserte tjenester på
Internett, ville kunne forbedre og effektivise-
re gjennomføringen av mange offentlige opp-
gaver. Eksempelvis for samfunnsplanleg-
ging, tjenester rettet mot næringslivet og
innbyggerne, og for medvirkning og åpne de-

mokratiske prosesser. Geodata hadde også
fått stor betydning som bakgrunn for annen
offentlig informasjon og var blitt en naturlig
del av mange brukerløsninger på Internett. 

Samarbeidet om offentlige geodata i Norge
går tilbake til slutten av 1980-tallet med inn-
føringen av SOSI («Samordnet opplegg for
stedfestet informasjon») som en felles nasjo-
nal standard for utveksling av geodata. På be-
gynnelsen av 1990-tallet ble bransjestandar-
den «felles kartdatabase» (FKB) innført som
en felles nasjonal standard for digitale kart-
data. I 1992 inngikk sentrale aktører en ram-
meavtale om samarbeid under betegnelsen
«Geovekst». Geovekst omfatter felles finansi-
ering, etablering og vedlikehold av basis geo-
data. Partene er i fellesskap rettighetshavere
til data som etableres gjennom samarbeidet.
Ved opprettelsen av Norge digitalt ble Geo-
vekst videreført som et eget avtaleområde
som skulle sikre felles finansiering for etable-
ring og vedlikehold av basis geodata. «Areal-
dokumentasjonsprogrammet» ble gjennom-
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ført av Miljøverndepartementet i perioden
1997–2000. «Arealis» ble her et begrep for ar-
beidet med arealinformasjon på digital form.
Hovedhensikten med dette programmet var å
få frem data i planleggingen for å sikre bedre
arealplaner, mer forutsigbarhet og færre inn-
sigelser på sviktende grunnlag.

Stortingsmeldingen om Norge digitalt kom
på et riktig tidspunkt og avklarte utviklings-
retningen for geodatapolitikken. Den la ram-
mene for en hensiktsmessig overbygning for
videreføringen av viktig geodatasamarbeid
og bidro til å sikre alle brukergrupper i sam-
funnet tilgang til et bredt utvalg av informa-
sjon. 

Oppstarten av Norge digitalt
En av hovedutfordringene ved å realisere
Norge digitalt var å få på plass en samord-
ning av arbeidet med stedfestet informasjon
på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå og
mellom en rekke ulike sektorer. Kartverket og
Miljøverndepartementet gjennomførte høsten
2003 en rekke orienterende møter om Norge
digitalt med et utvalg departementer og deres
underliggende etater. På basis av positive til-
bakemeldinger fra disse møtene ble mange
parter vurdert som aktuelle for å inngå i en
første fase av Norge digitalt-samarbeidet.
Denne innledende kontakten ble lagt til
grunn for utviklingen av en nasjonal samar-
beidsmodell som ble presentert på et seminar

i Oslo 15. april 2004. Regjeringens politikk på
området og konseptet Norge digitalt ble pre-
sentert sammen med praktiske eksempler på
gevinster og anvendelse av ny teknologi. Pro-
sjektet «GeoPortal – Fyrtårn for Norge digi-
talt», som var blitt støttet av Høykom-pro-
grammet under Norges forskningsråd, hadde
på dette tidspunktet demonstrert gode ek-
sempler under mottoet «Mer geografisk infor-
masjon til flere brukere – på nye måter».

Det ble arbeidet videre med å beskrive
prinsipper for samarbeidet og forberede et
underlag for det første møte i referansegrup-
pen for Norge digitalt, som fant sted 28. sep-
tember 2004. Dette møtet samlet represen-
tanter for 11 departementer, kommuner/KS,
fylkesmann og fylkeskommune. Viktige ut-
fordringer knyttet til forankring og styring
av samarbeidet ble drøftet. Det var enighet
om å jobbe videre med utforming av avtale-
verk, økonomi, finansiering og etablering av
faglige nettverk under Norge digitalt. 

Referansegruppen fikk mandat til å bistå
Kartverket i utforming av samarbeidsmodel-
len i etableringsfasen. På møtet i referanse-
gruppen 8. desember 2004 ble det besluttet å
gå over i en operativ fase for å ta ut nyttever-
dier av de data og tjenester som allerede var
på plass, til tross for at alle detaljer i avtale-
verket ikke var helt avklart. Alle aktuelle
parter ble derfor anmodet om å bekrefte sin
intensjon om å delta i samarbeidet fra 1. ja-
nuar 2005. På denne måten kom samarbei-

Figur 1: Skjematisk oversikt over organisering og møteplasser
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det i gang, partene fikk den ønskede tilgan-
gen til geodatatjenester og det ble tid til å
ferdigstille prinsippene for samarbeidet og
inngå bindende avtaler våren 2005. 

Referansegruppen har blitt videreført
frem til i dag. Den har vært av stor betydning
for utviklingen av samarbeidet. Det er blitt
etablert felles arenaer for samordning og for
å stimulere til videre utvikling og erfarings-
utveksling. Det har også vært en uttalt mål-
setting å bidra til at flere datatilbydere og
brukere både innenfor offentlig forvaltning
og næringslivet kan dra nytte av geodata.
Det er blitt gjennomført 37 møter i referanse-
gruppen og det er nedlagt en stor arbeidsinn-
sats fra medlemmene for å videreutvikle
samarbeidsmodellen gjennom disse årene.

Avtaler og økonomi
Norge digitalt er basert på gjensidig forplik-
tende avtaler der partene binder seg til en to-
delt løsning som innebærer andelsfinan-
siering av basis geodata og en plikt til leve-
ranse av egen temainformasjon. 

I 2005 ble de første bindende avtalene for
Norge digitalt undertegnet. Avtaledokumen-
tasjonen besto av en partsavtale med to ved-
legg, samt et prinsippdokument med fem ved-
legg. Ved å undertegne partsavtalen aksepter-
te parten de generelle bestemmelsene i prin-
sippdokumentet, mens partsavtalen med ved-
legg regulerte bl.a. partens andelsfinansiering
og spesielle avtaleforhold. Nye partsavtaler
måtte derfor forhandles og signeres hvert år.
Fra 2008 ble dokumentstrukturen forenklet.
Avtalen undertegnes én gang og løper til den
eventuelt sies opp av parten. Fra 2013 ble de
generelle vilkårene for samarbeidet omarbei-
det og tilpasset kravene i geodataforskriften.

Stortingsmeldingen introduserte at parte-
ne skulle bidra til å andelsfinansiere basis
geodata i form av en årskostnad, som uav-
kortet tilbakeføres til rettighetshaverne til
aktuelle basis geodata. Det ble utviklet en
kalkulator for beregningen og denne inngår
som bilag til avtalen. 

Årskostnaden for den enkelte part skal ut-
gjøre summen av en partsfaktor multiplisert
med en nytteverdi og en enhetskostnad.
Partsfaktoren er basert på antall årsverk hos
parten, nytteverdien knytter seg til de enkel-

te produktgruppene spesifisert som basis
geodata, og enhetskostnaden gjelder hver
produktgruppe. (Formelen er basert på kost-
/nyttebetraktninger.)

Enighet om metoden som ble lagt til grunn
for kalkulatoren var avgjørende for oppstar-
ten og den raske utviklingen av samarbeidet.
Det er også kjent at andre land har benyttet
seg av tilsvarende metoder og kostnadsforde-
linger i utviklingen av sine geografiske infra-
strukturer.

Kartverket skal hvert år forhandle med
den enkelte part om dennes årskostnad, og
hvilke data med tilhørende tjenester parten
skal levere. I 2012 utgjorde den samlede an-
delsfinansieringen gjennom Norge digitalt
ca. 48,6 millioner kroner fordelt på i over-
kant av 600 parter. 

Geodataloven og INSPIRE-direktivet
Lov om infrastruktur for geografisk informa-
sjon (geodataloven) trådte delvis i kraft
3. september 2010. Gjenstående bestemmelser
i geodataloven om offentlige geodatatjenes-
ter og harmonisering, samvirkningsevne og
dokumentasjon, jf. geodataloven §§ 5 og 8,
ble satt i kraft 1. mai 2012. Geodataforskrif-
ten trådte i kraft fra 8. august 2012. Loven
skal sikre tilgang til geodata nasjonalt og
over landegrensene og det forutsettes en vi-
dere utvikling og drift av den nasjonale in-
frastrukturen for geografisk informasjon.

Loven gjennomfører også EU-direktivet
om etablering av en infrastruktur for geogra-
fisk informasjon i Det europeiske fellesska-
pet (INSPIRE). Direktivet krever at Norge
må opprette og drive et nett av elektroniske
tjenester for søking, visning, nedlasting, om-
forming og aktivering av geodata. 

Geodataloven gjelder for spesifiserte geo-
data i elektronisk form og tilhørende geoda-
tatjenester som vedrører norsk land- og sjø-
territorium. Temamessig er lovens virkeom-
råde avgrenset til:

– Tema som fastsatt i vedlegg I, II og III til
INSPIRE-direktivet.

– Tema omfattet av plan- og bygningsloven
§ 2-1 om det offentlige kartgrunnlaget og
§ 2-2 om kommunalt planregister.
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I forarbeidene til loven ble det lagt til grunn
at den praktiske gjennomføringen av samar-
beidet om infrastrukturen i hovedsak kunne
organiseres gjennom forvaltningssamarbei-
det Norge digitalt på avtalebasert grunnlag
som i dag. Geodataloven vil derfor gjelde for
all deling av data som inngår i infrastruktu-
ren. Loven bringer på denne måten samar-
beidet inn i mer formaliserte rammer, og bør
være et viktig bidrag for å støtte bedre bruk
av geodata innenfor en rekke virksom-
hetskritiske funksjoner i samfunnet.

Kartverket har fått rollen som nasjonal geo-
datakoordinator i egenskap av å være det na-
sjonale fagorganet for stedfestet informasjon.
Dette innebærer at Kartverket skal ivareta
hovedansvaret for å videreutvikle landets in-
frastruktur for geografisk informasjon. Geo-
datakoordinator skal samordne arbeidet med
å dele data, etablere felles nasjonale løsninger
og kontrollere gjennomføringen og bruken av
den infrastrukturen. Geodatakoordinator kan
på vegne av de deltakende virksomhetene inn-
gå avtale om deling av geodata og tilhørende
tjenester med offentlige myndigheter i andre
EØS-stater, og EU- og EØS-organ. 

Hvem deltar i Norge digitalt
Prinsipper og retningslinjer fremgår av do-
kumentet «Generelle vilkår for Norge digi-
talt-samarbeidet». Dokumentet er for 2013
tilpasset til kravene i geodataforskriften og
det fremgår at følgende virksomheter kan bli
parter i Norge digitalt:

a) Deltakende virksomheter iht. geodatalo-
ven § 4 og geodataforskriften § 1,

b) Landsdekkende selskaper som har ansvar
for, forvalter eller etablerer data som inn-
går i den nasjonale geografiske infrastruk-
turen, og 

c) Sentrale parter i Geovekst, inkludert Tele-
nor og lokale og regionale energibedrifter.

Det er Miljøverndepartementet som etter
innspill fra den nye samordningsgruppen for
geografisk informasjon (samordningsgrup-
pen) skal avgjøre spørsmål knyttet til om kri-
teriene for deltakelse er oppfylt. Samarbei-
det har i dag over 600 parter som fordeler seg
på 45 nasjonale parter (13 departementer er

representert), 18 fylkeskommuner, 427 kom-
muner, 124 energibedrifter og utdannings-
sektoren. Oversikt over partene fremgår av
www.norgedigitalt.no.

Rettigheter til data og tjenester
Partene beholder alle rettigheter til egne geo-
data med unntak av det som uttrykkelig er
overdratt etter avtale. Partene gir hverandre
bruksrett til egne data iht. omforente vilkår.

Bruksretten gjelder partenes offentlige opp-
gaver, og dekker virksomhetsintern bruk, og
bruk i utadrettet informasjons- og veilednings-
virksomhet. Data og tjenester fra Norge digi-
talt kan ikke brukes i næringsvirksomhet.

Parter som leverer data skal informere om
eventuelle øvrige begrensninger ved bruken,
og begrensninger må fremgå av bilag til av-
talen. Bruksretten gjelder også for en parts
egne ansatte, konsulenter og andre med et
oppdrags- eller arbeidstakerforhold til par-
tens virksomhet.

Datainnhold og tjenester
Partenes leveranser av data representerer et
prioritert kunnskapsgrunnlag som skal inn-
gå i infrastrukturen. Leveransene avklares
gjennom årlige partsforhandlinger og skal
fremgå av et bilag til avtalen. Datainnholdet
i det enkelte datasett skal beskrives i en pro-
duktspesifikasjon. 

Partenes offisielle datainnhold og tjenester
og tilhørende metadata skal publiseres i den
nasjonale geoportalen. I skrivende stund er
det 24 parter som har registrert 148 tjenester
og 233 datasett i metadatakatalogen. Foruten
basis geodata spenner innholdet over mange
temaområder, men det er fortsatt en utfor-
dring knyttet til dekning av data og metadata
på mange viktige fagområder.

Hver part skal sikre at geodatasettene den
forvalter blir kvalitetssikret og tilgjengeli-
gjort via harmoniserte nasjonale geodatatje-
nester. Datagrunnlaget i infrastrukturen
skal være slik at partene kan bygge sine ap-
plikasjoner og informasjonstjenester basert
på tilgang til distribuerte geodatatjenester.
Alle offentlig tilgjengelige sammenstillinger
i regi av partene skal så langt som mulig ba-
seres på tilgang til tjenestene fra de øvrige
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partene. Partene skal etablere og operere føl-
gende nettjenester:

– Søketjenester
Tjenester som gjør det mulig å søke etter
geodatasett og -tjenester og vise metadata.

– Visningstjenester
Tjenester som gjør det mulig å vise geoda-
tasett med forklarende informasjon og til-
hørende metadata.

– Nedlastingstjenester
Tjenester som gjør det mulig å laste ned
eller få direkte tilgang til kopier av hele el-
ler deler av geodatasett.

Tilgjengelighet og responstid for tjenestene
skal fremgå av en tjenesteerklæring. 

Hver part skal i god tid varsle de øvrige
partene om vesentlige endringer som påvir-
ker innhold, struktur, formater og koblings-
nøkler i deres dataleveranser og tjenester. 

Organisering og møteplasser – 
nasjonalt og regionalt
Norge digitalt er basert på god samhandling
mellom mer enn 600 parter som skal ha mu-
lighet for medvirkning, holdes informert og
tilbys nødvendig veiledning.

Miljøverndepartementet 
Miljøverndepartementet (MD) har overordnet
ansvar for gjennomføringen av geodataloven
og Norge digitalt. Dette omfatter oppfølgning
av andre involverte departementer, og oppfølg-

Figur 2: www.norgedigitalt.no – viktig informasjonskanal for samarbeidet
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ning av geodatakoordinator gjennom tilde-
lingsbrev, styringsdialog og generelle føringer.

Kartverket
I tillegg til å ivareta rollen som nasjonal geo-
datakoordinator har Kartverket som fagor-
gan ansvar for regelverksarbeid, standardi-
sering, teknologisk utvikling, administra-
sjon og veiledning på geodataområdet. Kart-
verket er også deltagende virksomhet etter
geodataloven og part i Norge digitalt.

Nasjonalt geodataråd
Nasjonalt geodataråd har 16 representanter
som ble utnevnt ved Kongelig resolusjon
30. mars 2012, og skal bidra til at samarbei-
det om den geografiske infrastrukturen skjer
på en hensiktsmessig måte. Rådet skal bistå
MD, geodatakoordinator og deltakende virk-
somheter med gjennomføringen av geodata-
loven. Rådet kan også ta opp spørsmål og gi
råd om norsk geodatapolitikk generelt. Rå-
det har ikke beslutningsmyndighet.

Samordningsgruppen for geografisk infor-
masjon
Referansegruppen for Norge digitalt har
vært av svært stor betydning for den positive
utviklingen av samarbeidet. Totalt er det
gjennomført 37 møter i referansegruppen.

Iht. geodataforskriften skal MD etter for-
slag fra deltakende virksomheter oppnevne
en samordningsgruppe for geografisk infor-
masjon med representanter fra departemen-
ter og partssammenslutninger. Samordnings-
gruppen vil når den er oppnevnt våren 2013
erstatte referansegruppen. Den vil være det
utøvende organet for samarbeidet i Norge di-
gitalt, og kan ta beslutninger på partenes veg-
ne så langt det er avtalt mellom partene. 

Samordningsgruppen skal samarbeide med
geodatakoordinator for å sikre at alle bidrag til
den geografiske infrastrukturen blir organi-
sert hensiktsmessig, slik at Norge digitalt dri-
ves og utvikles iht. rettslige og tekniske stan-
darder og muligheter, og i takt med samfun-
nets behov. Samordningsgruppen skal koordi-
nere innspillene fra alle med interesser innen-
for den nasjonale geografiske infrastrukturen,
og bidra til at geodataloven blir oppfylt.

Samordningsgruppens representanter skal
følge opp sine respektive parter og sikre at

saker som skal behandles blir drøftet i for-
kant av samordningsgruppens møter. Videre
skal samordningsgruppen sikre tverrfaglig
dialog og samspill i driften og utviklingen av
den nasjonale geografiske infrastrukturen,
og stimulere til nasjonale samarbeidspro-
sjekter og geodatasatsinger på området.
Samordningsgruppen skal også tilrettelegge
saker for behandling i geodatarådet, etablere
fagfora og avholde en årlig samling for alle
parter. Samordningsgruppen skal settes
sammen slik at alle parter og andre interes-
senter sikres representasjon.

Geodatasamarbeidet i fylkene
Hvert fylke skal ha et utvalg som sikrer en
helhetlig gjennomføring av Norge digitalt i
fylket (fylkesgeodatautvalg). I tillegg anbe-
fales det at det i hvert fylke finnes to under-
utvalg for henholdsvis basis geodata og plan-
og temadata. Fylkesgeodatautvalgene admi-
nistreres av geodatakoordinator ved fylkes-
kartkontorene.

Fylkesgeodatautvalget skal utarbeide og
vedta en fylkesgeodataplan med aktiviteter
og prosjekter knyttet til utvikling og bruk av
geodata. Fylkets parter beslutter hvilke av
planens tiltak som skal iverksettes og geoda-
tautvalget skal samordne gjennomføringen.
Datagrunnlaget i de aktuelle prosjektene
inngår i de kommunevise FDV-avtalene. Fyl-
kesmannsembetene ivaretar sentralforvalt-
ningens ansvar i fylkene, og skal i samarbeid
med geodatakoordinator være en pådriver
for økt bruk av geodata i kommuner, fylkes-
kommuner og annen regional forvaltning.

Kommunene
Landets kommuner er med få unntak orga-
nisert i Geovekst, som står for etablering,
drift, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av de
mest detaljerte kartdataene, ortofotoene og
laserdataene for de deltakende kommunene
(felles kartdatabase – FKB). Dette data-
grunnlaget dekker ca. 60 % av landets areal.
Kommunene inngår avtaler seg imellom om
gjennomføring av ulike prosjekter knyttet til
basis geodata, og er felles rettighetshavere
til datagrunnlaget som tilgjengeliggjøres for
partene i Norge digitalt.

Ni av landets mest folkerike kommuner
samarbeider om faglige utfordringer knyttet
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til kart og geodata gjennom «Storkommune-
gruppa». Seks av de aktuelle kommunene er
ikke med i Geovekst, men fem av disse har
egne avtaler om leveranser til Norge digitalt.

Nasjonale fagfora
Det er etablert fagfora for diskusjon, erfa-
ringsutveksling, informasjonsspredning og
kompetanseutvikling på de ulike områdene.
Foraene er underlagt og kan fremme saker
for behandling og eventuelle beslutninger i
samordningsgruppen, men har ikke selv be-
slutningsmyndighet i Norge digitalt. Under
de ulike fagforaene kan det etableres ar-
beidsgrupper etter behov.

Temadataforum har ansvar for at utfor-
dringer knyttet til tematiske geodata i Norge
digitalt blir fulgt opp, og at nødvendige felles
tiltak for utvikling blir diskutert og fremmet
for samordningsgruppen. 

Teknologiforum har ansvar for utforming
av krav og anbefalinger til data og tjenester
(rammeverksdokumentet), og for utvikling
av veiledningsmateriell for gjennomførin-

gen. En egen arbeidsgruppe er etablert for å
videreutvikle rammeverksdokumentet.

Plandataforum skal bidra til bruk av felles
standarder for forvaltning og tilgjengeliggjøring
av planinformasjon, og til at relevante utvi-
klingsaktiviteter blir forankret i Norge digitalt. 

Teknologisk utvikling
Det teknologiske rammeverket som legges til
grunn for infrastrukturen Norge digitalt er
beskrevet i rammeverksdokumentet. Dette
er en omforent teknisk veiledning med krav
og anbefalinger til partene om teknologier,
metoder og standarder. Rammeverksdoku-
mentet bygger på kravene i geodataloven og
-forskriften, og målet er at partenes gjen-
nomføring av dette skal skje iht. en egen opp-
følgingsplan med angitte frister.

Rammeverksdokumentet skal utvikles og
oppdateres av partene og bransjen i samar-
beid, og denne prosessen skal koordineres
med det nasjonale standardiseringsarbeidet
og formaliseres gjennom Teknologiforum. 

Figur 3: Faksimile av utsnitt fra nyhetsbrev om Norge digitalt fra november 2004
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Nasjonal geoportal
Katalogtjenesten i www.geonorge.no er en
viktig komponent i infrastrukturen og for til-
gjengeliggjøring av geodata, og det er avgjø-
rende at den er mest mulig fullstendig og
oppdatert. Geodatakoordinator har ansvar
for portalen og skal involvere partene i ut-
viklingen av den. Partene har ansvar for por-
talens faglige innhold på sine områder.

I 2013 vil arbeidet med utvikling av en ny
nasjonal geoportal i henhold til kravene i geo-
dataforskriften bli påbegynt. Målet er at geo-
portalen skal utgjøre et nav i infrastrukturen
som gjør tilgjengelig all relevant (teknisk) in-
formasjon som er nødvendig for brukerne. 

Informasjonssikkerhet
Det er så langt blitt lagt lite vekt på informa-
sjonssikkerhet innenfor Norge digitalt. Etter
hvert som datainnholdet blir rikere bør hver
part formulere et sikkerhetsmål og et aksep-
tabelt sikkerhetsnivå basert på en dokumen-
tert vurdering av hhv. konfidensialitet/inte-
gritet og åpenhet/tilgjengelighet. Partene
skal oppfylle aktuelle krav til informasjons-
sikkerhet i gjeldende regelverk og rutiner, og
sikre at informasjon som skal unntas fra
tredjepart/allmennheten ikke kommer ut. 

Geodatakoordinator har et overordnet an-
svar for veiledning om informasjonssikker-
het overfor partene. Geodatakoordinator skal
ta ansvar for at krav til informasjonssikker-
het blir ivaretatt i forbindelse med fellesløs-
ninger for tilgjengeliggjøring av data og tje-
nester.

Partenes sikkerhetsarbeid innen Norge
digitalt er særlig knyttet til sikkerhetsloven
og matrikkelloven og – forskriften, og i opp-
følgingen av reglene står forebygging sen-
tralt. Partene må vurdere sannsynligheten
for og konsekvensene av mulige sikkerhets-
brudd og iverksette nødvendige forebyggen-
de tiltak. Partene må også vurdere om data-
sett som ved tilgjengeliggjøring isolert ikke
utgjør noen sikkerhetstrussel likevel kan
innebære en sikkerhetsrisiko hvis de blir
sammenstilt og tilgjengeliggjort i kombina-
sjon med andre datasett.

Geodata som felleskomponent 
Tilgang til geodata er en viktig del av grunn-
laget for en elektronisk basert forvaltning
(e-forvaltning). Bedre tilgang til geodata er
en forutsetning for mange politikk- og for-
valtningsområder i samfunnet. For nærings-
livet ligger det betydelige verdiskapingsmu-
ligheter i å utvikle tjenester på grunnlag av
offentlige geodata. 

Vårt felles mål er at Norge digitalt skal vi-
dereutvikles i tråd med visjonen i stortings-
meldingen som et felles fundament for verdi-
skaping. Norge har gjennom en årrekke vært
langt fremme med gode og vellykkede løsnin-
ger på flere områder og vårt offentlige sam-
arbeid om deling av data har også vakt stor
internasjonal oppmerksomhet. 

Vi er likevel bare i begynnelsen av en
spennende utvikling i retning av at geodata
vil inngå som en felleskomponent i den na-
sjonale IKT-arkitekturen. Metoder for mer
effektiv dataflyt er i stadig utvikling. Vi vil
eksempelvis i større grad kunne basere oss
på synkronisering av endringsdata mellom
tilbyder og bruker av geodata. Gjennom en
slik tett integrasjon vil kvalitet og tilgjenge-
lighet av viktig kunnskapsgrunnlag for plan-
legging og forvaltning bli vesentlig forbedret
for alle involverte brukere. 

Norge digitalt skal i fremtiden tilby geoda-
ta som er egnet til å løse oppgavene og som er
enkle å finne, forstå og bruke. 
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