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Oppgave 1 

Digital agenda for Norge forutsetter digitalisering av 
kommunikasjon mellom samfunnet og det offentlige, og ikke 
minst mellom politikere og forvaltningen. 
Hovedprioriteringer for å digitalisere forvaltningen er blant 
annet å muliggjøre utveksling og forvaltning av 
informasjonen, tilgjengeliggjøre informasjonen, gi borgere 
mulighet til å påvirke beslutningstakingsprosesser og forenkle 
forvaltningsarbeidsprosesser. IKT-politikk fastsettes ved å 
styrke borgernes digital kompetanse, forenkle rutiner og 
arbeidsmåter, bruke IKT for innovasjoner og produktivitets 
drivkraft, standardisere fremgangsmåter og så videre.  

Det står flere ambisjoner bak innføring av IKT-politikken. 
Under kan vi liste noen av de viktigste.  

1. Offentlig sektor skal ikke spørre på nytt om noe den 
vet.  

For eksempel en person som har fått innvilget studieplass ved 
Universitet i Oslo og har betalt semesteravgift, regnes som en 
student. Hvis en student ber om lån hos Lånekassen, skal 
Lånekassen innhente nødvendige opplysningene for 
saksbehandlingen fra UiOs dataregistre. Med andre ord skal 
Lånekassen ikke spørre vedkommende på nytt om å gi 
opplysningene som den hadde angitt til UiO tidligere.  

2. Borgere skal ikke trenge å søke om noe de har rett til.  

Dersom en er student, trenger den ikke å be Lånekassen om 
rett til å få lån og/eller stipend. Dette får vedkommende 
automatisk fordi den har rett til det.  

3. Hvis offentlig sektor skal trenge å innhente 
opplysningene fra borgerne, skal de kunne gis digitalt. 

Det skal innarbeides ulike rutiner og sikre 
informasjonskanaler for overlevering av opplysningene 
elektronisk. 

4. Borgerne skal få svar fra det offentlige digitalt. 

DRI3010
Emnekode

630
Kandidatnummer

2016-11-25
Dato



 

   

  

  

  SIDE 2 AV 14 

 

Kandidatnummer og emnekode vil bli lagt inn automatisk etter at du har levert. 
 

 

Det skal for eksempel innføres veiledninger fra 
forvaltningsorganer som kan sendes til borgernes e-
postadresser i forbindelse med saksbehandlingen. I tillegg kan 
forvaltningen sende varsel til e-poster om at vedtaket er 
tilgjengelig på forvaltningens nettsider.  

5. Svaret fra det offentlige skal gis umiddelbart dersom 
det ikke er behov for skjønn. 

Det skal tas hensyn til automatisering av saksbehandlingen i 
tilfeller der hvor behandlingen kan skje fullstendig 
automatisert – uten innblanding av menneskelig kraft. Samme 
eksempel kan brukes har når det gjelder at personen skal ikke 
be om noe den har rett til, fordi dette får personen automatisk. 

6. Offentlig sektor skal sikre åpenhet ved at borgerne 
skal kunne få innsyn i blant annet hvilke 
opplysningene som det offentlige har om dem, og 
hvem som har disse opplysningene. Her skal det tas 
hensyn til flere idealer (rettsikkerhet, demokrati, 
personvern mv.) som vi kommer senere til. 

Som vi ser av ambisjonslista for IKT-politikken ovenfor, står 
«kun en gang»-prinsippet øverst. Dette prinsippet innebærer 
som sagt at «forvaltningen skal gjenbruke av informasjon i 
stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede 
har opplyst» (jf. Meld. St. 27 (2015 – 2016)). Hva innebærer 
å gjenbruke informasjon i enkeltsaksbehandling? Det er snakk 
først og fremst om informasjonsforvaltning.  

Forvaltning av informasjon betyr sikring av informasjonens 
kvalitet, sikkerhet og utnytting. Informasjonsforvaltningen 
har flere viktige tekniske, rettslige og organisatoriske 
forutsetninger. Vi kan ta utgangspunkt at alle disse tre nivåer 
påvirker og fremmer utviklingen av hverandre for deretter å 
utveksle informasjon på en best mulig måte. Figur 1 kan 
illustrere dette ved at det er uendelig livsløp av utvikling. 
Forutsetningene er at IKT-utvikling kan både anvendes som 
et verktøy for å oppnå målene for organisasjonsutvikling og 
regelverk – verktøyperspektivet. I tillegg kan IKT-utvikling 
også fremme utvikling av forvaltning – utviklingsperspektivet. 
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Tekniske, rettslige, organisatoriske forutsetninger kan også 
forstås som aspekter ved interoperabilitet. Interoperabilitet 
betyr samhandlingsevne for i vårt tilfelle å dele, gjenbruke, 
utveksle informasjon innenfor forvaltningen. Denne 
samhandlingen skal fremmes forenkling og effektivisering av 
saksbehandlingen. 

Informasjonsforvaltningen baserer seg som nevnt på tre 
viktige aspekter – kvalitet, sikkerhet og utnytting. Sikring av 
informasjonens kvalitet innebærer at ved gjenbruk og 
utvekslingen av informasjonen, skal det tas hensyn til flere 
forhold med opplysningene. Dette er blant annet at 
opplysningene må oppgis korrekt, at de skal være relevante 
og oppdaterte.  

Sikring av informasjonssikkerhet innebærer at det må tas 
hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av 
opplysningene. Ved å gjenbruke informasjon fremfor å spørre 
på nytt, kan det forventes innhenting av informasjon fra et 
annet forvaltningsorgan. Derfor må informasjonen sikres mot 
uvedkommende adgang og angrep ved for eksempel innføring 
av internkontrollrutiner (kryptering av data, bruk av PIN-
koder og lignende). Det skal også innføres sikkerhetsrutiner 
for at uvedkommende ikke skal gjøre noen endringer med 
opplysningene. Og informasjonen må sikres for å være 
tilgjengelig for dem som har rettslig grunnlag til å gjenbruke 
dem, innenfor rettslige normer.  

Den siste, men ikke minst viktige aspekten for 
informasjonsforvaltningen er utnytting. Informasjonen skal 
utnyttes for å gi åpenhet, som styret av demokratihensynet, 
for å treffe vedtak, for å kommunisere mellom borgere og 
innenfor forvaltningen. 

Kommunikasjonen skal kunne muliggjøres ved 
kommunikasjonspolitikken, som angir Utredningsinstrukser, 
Digitaliseringsrundskrivet og Lovteknikk-hefte.  

Kommunikasjon kan skje som sagt ved å gjenbruke 
informasjonen. Den skal skje innenfor informasjonssystemer i 
ulike deler av samme forvaltningsorgan, eller mellom 
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informasjonssystemene i forskjellige organer. Det første 
tilfelle forutsetter at forvaltningsorganet skal innhente 
opplysningene kun en gang, for så å bruke dem igjen ved 
behov for ny saksbehandling. Dette betyr at forvaltningen 
skal ha lagringsrutiner og opprette datakataloger og registrer 
for å gi oversikt over data som forvaltningen har.  

Det andre tilfelle forutsetter at informasjonen skal overføres 
mellom forvaltningsorganer for deretter å gjenbruke den.  

Gjenbruken av informasjonen i forvaltningen forutsetter som 
sagt at opplysningene kan utveksles og deles mellom 
forvaltningsorganer. Teknisk interoperabilitet forutsetter at 
gjenbruk er mulig bare dersom systemene baserer seg på 
felles protokoller og bruker samme formater for overføring av 
data. Dataoverføringsprosesser skal skje gjennom 
standardiserte grensesnitt. Disse grensesnitt skal ikke være 
altfor omfattende, og deles helst i moduler. De skal også være 
ikke proprietære (ikke utvikles i lukket fora, som for 
eksempel Apple gjør).  

Modularisering er en tilnærming til bruk av 
informasjonsinfrastrukturer. Hver modul skal ha sin 
funksjonalitet. Modularisering og lagdeling av data og 
informasjon skal kunne muliggjøre for eksempel endringer 
hvis det blir oppdaget noen feil, eller informasjonen må 
oppdateres. 

Vi kan derfor også opprette informasjonsinfrastrukturer for å 
gjenbruke informasjon i enkeltsaksbehandlingen. 
Infrastrukturer innebærer et nett av faste anlegg som er 
grunnlag for utveksling av informasjonen. 
Informasjonsinfrastrukturer brukes for å tilgjengeliggjøre 
innhold av opplysningene på en standardisert måte, uten å 
opprette ett stort informasjonssystem. Infrastrukturen i 
motsetning til informasjonssystemet har et bredt, generelt 
formål, ikke underlegges sentralisert styring, utvikles skrittvis 
(evolusjonært), har standardiserte grensesnitt og har lang 
levetid.  
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Infrastrukturer er muliggjørende. Det vil si at ved gjenbruk av 
informasjonen er det rom for at nye muligheter kan oppstå. 
Internett som er et velkjent eksempel på 
informasjonsinfrastruktur, har vært brukt før for å foreta noen 
beregninger. Forvaltningen kunne se på noen nettsider med 
oversikt over i hvilke materielle journaler informasjonen 
kunne finnes. Men siden infrastrukturen er muliggjørende og 
kan utvikles, har Internett mer større funksjonalitet nå. 
Forvaltningen kan direkte klikke på peker i oversikt over 
journaler med informasjon, og da skal de kjøres videre til 
elektroniske journaler hvor de kan direkte innhente 
opplysningene, uten å henvise seg til tekstlig alternativ.  

Jeg kan også nevne andre viktige prinsipp bak infrastrukturer, 
som er at de er åpne, deles av mange, ikke har sentral kontroll, 
standardiserte, har lang levetid og baseres på installert base. 
Installert base kan også være av betydning som en teknisk 
forutsetning for gjenbruk av opplysninger. Denne er et 
heterogent nettverk av tekniske, menneskelig, juridiske, 
økonomiske og organisatoriske komponenter. Via installerte 
baser kan vi gjenbruke opplysningene raskere og mer 
effektivt.  

Jeg har nevnt at teknisk interoperabilitet forutsetter bruk av 
standarder. Det vil si bruk av felles oppfatning av hvordan nor 
skal løses. Forvaltningsorganet internt og i samarbeid med 
andre organer må ha konsensus om hvordan de skal 
kommunisere med ulike deler eller med ulike organer, for å 
utveksle informasjon. Bruk av standarder skal sikre 
brukervennlighet og fremme felles normer for funksjonalitet 
og utforming av IKT-løsninger som skal brukes for å 
muliggjøre av gjenbruk av opplysninger.  

«Kun en gang» - prinsippet kan også basere seg på bruk av 
arkitekturprinsipper. Dette er kravene som skal følges ved 
utvikling og bruk av IKT-løsninger. IKT-arkitekturen baserer 
seg på arkitekturprinsippene. Den handler om helhet av 
modeller, metoder, retningslinjer for å planlegge og realisere 
organisering, forretningsprosesser, informasjonssystemer og 
infrastrukturer ved oppbygning av IKT-løsningen.  
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Hvis forvaltningsorganene skal gjenbruke opplysningene, 
som en person har allerede gitt til et eller annet 
forvaltningsorgan, skal det brukes som sagt 
kommunikasjonskanaler mellom dem for å overføre 
informasjonen. Disse kommunikasjonskanalene må følge 
bestemte krav for å fungere effektiv, riktig, raskt og innenfor 
rettslige rammer. Arkitekturprinsippene angir disse kravene. 

Det er syv arkitekturprinsipper: 

1. tjenesteorientering, 
2. interoperabilitet, 
3. tilgjengelighet, 
4. åpenhet, 
5. sikkerhet, 
6. fleksibilitet, 
7. skalerbarhet. 

Alle av dem skal sette retningslinjer for riktig og effektiv 
gjenbruk av opplysningene i saksbehandlingen. Videre kan 
jeg kort fremstille krav. 

Tjenesteorientering pålegger gjenbruk av felles komponenter 
og tjenester ved for eksempel utvekling av informasjon. Disse 
må være som nevnt ovenfor standardiserte, og løst koblet. 
Tjenesteorientering forutsetter at det er lettere å etterarbeide 
noe enn å utvikle fra grunnen av. Dette prinsippet forutsetter 
bruk av felleskomponenter. Dette er komponenter som 
baserer seg også på standarder. Felleskomponenter er utviklet 
enten gjennom at en funksjonalitet ble standardisert, eller ved 
at det ble utviklet en totalløsning for en funksjonalitet som 
kan deretter gjenbrukes. Felleskomponenter forenkler arbeidet, 
ved at forvaltningsorganene ikke behøver å utvikle hvert sin 
løsning for samme funksjonalitet, men kan helst gjenbruke 
det som er finnes, er standard og brukes av alle. Det er flere 
eksempler på felleskomponenter, som ID-porten, 
Samtykkemoduler, Altinn mv. Men det er ulike registre som 
er mest relevante når det gjelder å gjenbruke opplysninger. 
Det kan være Folkeregister som inneholder grunndata om 
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personer, eller Enhetsregister med grunndata om 
virksomheter.  

Vi har allerede snakket litt om interoperabilitet som er en 
samvirkningsevne. Og som sagt er dette prinsippet avgjørende 
for å muliggjøre god utveksling av informasjonen for så å 
gjenbruke den. Interoperabilitet kan være organisatorisk som 
forutsetter samhandling i arbeidsprosessene. Den kan være 
politisk som innebærer politiske rammeverk, forutsigbarhet 
og internasjonale retningslinjer. Den kan være juridisk som 
innebærer samhandling i lover, sammenheng mellom lover og 
begrepsbruk. Og semantisk interoperabilitet dreier seg om 
felles begrepsbruk, samt tillit, kvalitet og sikkerhet innenfor 
denne bruken av begreper. 

Tilgjengelighetsprinsippet betyr at opplysningene skal være 
tilgjengelige for alle, til enhver tid, geografisk plassering. Det 
må tas hensyn til kompetanse for at alle skal forstå hva 
opplysningene dreier seg om.    

Åpenhetsprinsippet betyr at IKT-løsningene skal bygges på 
åpne standarder, slik at det skal være mulig å se på hvordan 
systemet ble bygget på (kildekode). 

Sikkerhetsprinsippet betyr at det skal sikres krav til 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av opplysningene. 

Fleksibilitetsprinsippet innebærer at systemet ikke skal 
ødelegges ved endringer i arbeidsprosesser, organiseringen, 
innhold, regelverk. Systemet må være robust og stabilt. Og 
den må være egnet til videreutvikling og forbedring.  

Skalerbarhetsprinsippet innebærer nesten det samme som det 
ovennevnte prinsippet, og betyr at systemet skal være egnet til 
å opp- og nedskaleres ved endringer av innhold, kapasitet, 
nettverk, antall samtidige brukere og lignende. Det skal være 
mulig å fjerne og legge til ny funksjonalitet dersom 
forholdene tilsier dette, uten at systemet skal ødelegges eller 
slutte å fungere. 
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Standardene handler ikke bare om å ha felles tekniske 
løsninger, men også semantiske og organisatoriske løsninger. 
Derfor kan vi gå videre til rettslige forutsetninger for 
gjenbruk av opplysningene i saksbehandlingen. 
Informasjonsforvaltningen styres av ikke-rettslige 
bestemmelsene og kriteriene som ble fremvist ovenfor, som 
blant annet ulike kommunikasjonspolitiske dokumenter, 
budsjettpolitikken, retningslinjer til bruk av standarder, 
arkitekturprinsipper og felleskomponenter. I tillegg til disse, 
styres informasjonsforvaltningen av rettslige bestemmelsene. 
Disse fremgår av lover og forskrifter. Rettslige 
bestemmelsene klargjør hva som er rettslig grunnlag for blant 
annet utveksling av opplysningene og gjenbruk av dem. 

Forvaltningsorganer for å gjenbruke opplysningene og med 
dette samhandle med andre organene, må ha rettslig grunnlag. 
Det må stå i loven blant annet bestemmelsene om hvem som 
har lov til innsyn i opplysningene. Et forvaltningsorgan skal 
som sagt kommunisere med et annet organ via lov og 
forskriftsbestemmelsene for å gjenbruke opplysningene som 
finnes. Juridisk interoperabilitet og legaldefinisjoner skal 
bidra til en slik kommunikasjon.  

Juridisk interoperabilitet som det ble nevn ovenfor innebærer 
forhandlinger innfor loven om begrepsbruk. Dette kan blant 
annet være også elementer ved strukturen til lovtekster. Det er 
henvisninger fra en lov til en annen eller innenfor en lov til 
ulike paragrafene. Disse henvisningene skal muliggjøre 
sammenheng mellom lovene. Forvaltningsorganene skal da 
kunne innrette sin myndighet etter bestemmelsene som er 
sammenkoblet. Dette skal ivareta hensyn til blant annet 
personvern, legalitetsprinsippet og rettssikkerhet.  

Bruk av begreper i lovteksten må også foregå på en rettslig og 
legal måte. Med andre ord ved lovvedtak skal det allerede tas 
hensyn til begrepene som brukes i loven. Det vil si at det må 
være legaldefinisjoner på begreper i loven dersom det er et 
særskilt behov for det. Dette behovet skal oppstå særlig 
dersom begrepet faller utenfor vanlig språkbruken. For 
eksempel sammensatte ord (som behandlingsansvarlige, jf. 

DRI3010
Emnekode

630
Kandidatnummer

2016-11-25
Dato



 

   

  

  

  SIDE 9 AV 14 

 

Kandidatnummer og emnekode vil bli lagt inn automatisk etter at du har levert. 
 

 

Personopplysningsloven), eller ord som er spesielt laget i 
forbindelse med en spesifikk lov og lignende. 
Legaldefinisjonen er definisjon av hva som er 
meningsinnholdet med begreper som gis i lover og forskrifter. 
Legaldefinisjonene må være presise, og kan være mer 
omfattende enn vanlig ordboks definisjoner for å illustrere 
alle tilfellene som faller innenfor aktuelle begrepet.  

I saksbehandlingen er bruk av lover ikke den eneste måten for 
brukernes medvirkning til å opplyse sin sak. Det kan også 
brukes forvaltningsskjemaer som vedkommende kan fylle inn. 
Deretter opplysningene fra skjemaer kan samles inn i registre, 
for så å gjenbrukes. Det må forutberegnes at opplysningene 
skal kunne gjenbrukes etter tid. Derfor skal det være forsiktig 
bruk av begreper i skjemaer, for å muliggjøre felles forståelse 
av hva begrepene betyr. Skjemaene skal mest mulig 
inneholde samme ord og uttrykk som brukes i loven for å ha 
mest mulig interoperabilitet. Med andre ord, istedenfor å 
bruke synonymer, forklarende tekster eller forenklete språket 
i skjemaer, må det brukes legaldefinerte ord eller samme ord 
som i loven. Dersom disse ordene er vage, eller er flertydige 
skal det være rom for å gi forklarende tekster i skjema, men 
ved siden av lovbestemte begreper. Derfor må det tas hensyn 
til å bruke så lett forståelig språk i lover og forskrifter som 
mulig ved lovgivning. Dette muliggjør også at opplysningene 
som behandles, skal falle innenfor bestemte betegnelsene i 
datakataloger og begrepskataloger.  

Datakataloger er som sagt oversikt over data som 
forvaltningen har. Disse forutsetter at etter at opplysningene 
er innhentet, overføres de til kataloger. Forvaltningen skal 
muliggjøre at dataoversikt skal finnes ved hjelp av 
begrepskataloger. Oversikt over hva som faller innenfor et 
eller annet begrep angir begrepskataloger. Denne kommer i 
form av legaldefinisjoner eller begreper fra lover eller 
forskrifter. Forvaltningen opplyser om at de forvalter 
opplysningene, og at disse opplysningene faller innenfor 
rettslige begreper ut fra begrepskataloger. Deretter plasseres 
opplysningene i datakataloger, med henvisning til hva som 
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ligger der, hvilke opplysningstyper det er snakk om. Derifra 
kan opplysningene gjenbrukes. 

Vertikalt og horisontalt interoperabilitet støtter også rettslig 
forutsetningen for gjenbruk av opplysningen. Horisontalt 
interoperabile begreper i lovspråket betyr samhandling 
mellom lovene. Det vil si at et begrep som blir brukt i en lov, 
brukes også i en annen lov. Her kan det oppstå vanskeligheter 
fordi sånn utveksling av begrepene kan ligge på ulike 
politiske- og fagområder. For eksempel legaldefinisjoner av 
begrepet «samboer» kan være forskjellig og gi rom for flere 
vilkår i ulike lover. 

Vertikalt juridisk interoperabilitet er i motsetning til 
horisontalt ikke risikabelt og nødvendig. Denne innebærer at 
begrepsbruken ved lovgivningen er samme også ved 
forskriftsreguleringen og ved iverksetting og bruk av loven. 
Det vil si at dersom «personopplysning» er definert i 
forarbeidene, deretter legaldefinert på samme måte i 
lovteksten, så skal dette begrepet forstår akkurat på samme 
måte ved iverksettelsen og bruken av personopplysningsloven. 

Når det gjelder organisatoriske forutsetninger for gjenbruk av 
opplysninger i saksbehandlingen, kan organisatorisk 
interoperabilitet være til nytte. Denne forutsette arbeids- og 
ansvarsfordelinger, forståelse og ivaretakelse av myndighet 
og kompetanse. Forvaltningsorganene skal som sagt 
samarbeide med å utveksle opplysningene mellom hverandre. 
Denne utveksling blir nødvendig dersom et eller annet 
forvaltningsorgan skal trenge opplysningene i forbindelse 
med sin saksbehandling. Det skal organiseres samarbeid 
mellom ulike etatene ved at de skal standardisere 
utvekslingsrutinene for overføring av opplysningene.  

I tillegg skal det tas hensyn til ansvarsforholdet. Det må være 
avklart hvilken etat som er ansvarlig for opplysningene det 
oversender, og hva dette ansvaret innebærer. Dette kan være 
blant annet ansvar for å ikke oversende taushetsbelagte 
opplysningene, eller ikke oversende opplysningene som er av 
sensitiv karakter. Ansvaret kan også innebære at 
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opplysningene som har blitt gitt til ett bestemt formål, skal 
ikke gjenbrukes til annet formål uten rettslig grunnlag 
(lovhjemmel, samtykke eller nødvendig grunn for 
myndighetsutøvelse). Dette har mye til felles med rettslige 
forutsetninger for gjenbruk.  

Alt samarbeidet må være organisert og systematisert for en 
best mulig samhandlingen mellom etatene. Det må være 
innført rutiner for kommunikasjon, slik at dersom en etat 
gjenbruker opplysningene fra en annen etat, skal det være 
mulig å kommunisere med etaten angående 
opplysningskvalitet. For eksempel gjelder dette fordi 
opplysningene skal være oppdaterte. Da kan 
forvaltningsorganet henvende seg til det organet som har 
opplysningene, og spørre om metadata bak dem, for eksempel 
data om når de ble innhentet og så videre.  

Det må også tas hensyn til kompetanseutøvelse som også 
faller mye innenfor rettslige forutsetninger. Forvaltningen 
skal kunne opptre forsvarlig ved å gjenbruke opplysningene, 
og dersom det er mangel på kompetanse for å innhente 
opplysningene fra et annet forvaltningsorgan, skal 
innhentingen ikke foretas.  

Oppgave 2 

Å gjennomføre gjenbruk av opplysningene er ønskelig for å 
muliggjøre digitaliseringspolitikken om Digital agenda for 
Norge. Gjenbruken skal bidra til automatiseringen av 
saksbehandlingsrutinene. Som det ble nevnt innledningsvis, 
baserer digitaliseringsarbeidet seg på tre hovedaspekter – 
fornying, forenkling og forbedring. Det skal være oppdatering 
i arbeidsprosessene ved gjenbruken av informasjonen, slik at 
det skal foregå annerledes. Det skal foretas automatiserte 
overføringer av opplysninger og så gjenbruk av dem i stedet 
for evige innsamlingsprosedyrene.  

Forenkling av saksbehandlingsprosesser skal gjøre det ikke så 
omfattende og tungtveiende både for brukerne og 
forvaltningen å samarbeide. Brukerne skal ikke tvinges å 
oppgi samme type opplysninger flere ganger for å 
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kommunisere med forvaltningen. Samtidig skal ikke 
forvaltningen være overbelastet med informasjon av samme 
type og verdi. Den skal i stedet ha registre hvor denne 
informasjonen skal samles.  

Alt dette skal forbedre kommunikasjon mellom forvaltningen 
og borgerne ved å gi brukere mer tilgang til informasjonen, 
tydeliggjøre veiledningen og gi større valgfrihet og 
orientering. 

Gjennomføring av gjenbruk av opplysninger for 
enkeltsaksbehandlingen, skal ivareta ulike hensyn. 

Hensynet til rettssikkerhet innebærer at all overgrep over den 
enkeltes plikter og rettigheter skal ha rettslig grunnlag. Ved å 
gjenbruke opplysningene skal dette hensynet støttes ved at for 
eksempel ved innsyn skal det tas stilling til blant annet ulike 
typer av interoperabilitet. Dette betyr at personer med riktig 
kompetanse skal kunne gjenbruke av opplysningene som 
brukeren har oppgitt tidligere, innenfor felles forståelse av 
dem og felles rettslige rammer. Disse rammene kan være for 
eksempel satt av taushetsbestemmelsene. Saksbehandlingen 
skal basere seg på rettslig grunnlaget, og alle berørte og 
involverte i den må ha dette for å samhandle og gjenbruke av 
opplysningene. Og opplysningene som skal gjenbrukes skal 
baseres i datakataloger, som skal i sin tid kjennetegne hvilke 
opplysningsverdier faller innenfor bestemte i 
legaldefinisjoner opplysningstyper. Automatiseringen av 
denne prosessen reduserer muligheten for feil i 
saksbehandlingen og gir mer rettssikkerhet til den saken angår.   

Hensynet til personvern skal muliggjøre forvaltningens 
respekt for enkeltindividers personlig integritet. Det skal være 
mulig for den enkelte å ha innsyn og kontroll av 
opplysningene sine. Det offentlige hat informasjons- og 
varslingsplikt overfor borgerne. Derfor kan vedkommende 
ved automatiserte veiledningsrutiner få for eksempel 
informasjon om at det foregår bruk av personprofiler, eller om 
at det innhentes opplysningene fra andre etater. Ved gjenbruk 
av informasjonen mellom forvaltningsorganene i løpet av 
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saksbehandlingen, skal forvaltningen informere at 
opplysningene gjenbrukes. Den skal også oppgi informasjon 
om blant annet hvilke opplysningene som innhentes, hva 
hvilken etat og hva er formålet med gjenbruk. Alt dette skal 
støtte hensynet til personvern.  

Gjennomføringen av gjenbruk av opplysningene ved 
saksbehandlingen skal muliggjøre oppnåelse av 
forvaltningsprinsippene. Det er blant annet prinsipper om 
legalitet, forsvarlighet, forutberegnelighet, saklighet, 
tilgjengelighet, forholdsmessighet, klagerett, likebehandling, 
rettferdighet, utredning, kontradiksjon i saksbehandlingen.  

Forsvarlighetsprinsippet innebærer at behandlingen av 
opplysningene skal baseres på rettslig grunnlag og innenfor 
kompetansebestemmelsene. Gjenbruk skal skje i den grad 
som er forsvarlig og ikke overtrer lovbestemte grenser. 

Saklighetsprinsippet handler også om at forvaltningen skal 
legge vekt på saklig grunnlag uten utenforliggende hensyn. 
Opplysningene skal gjenbrukes kun dersom det er av 
betydning for klargjøre saken. 

Forholdsmessighetsprinsippet innebærer at forvaltningen skal 
utøve skjønn av gjenbrukte opplysningene bare der det er 
nødvendig. 

Forutberegnelighet forutsetter at saksbehandlingen skal 
baseres på de normene som de saken gjelden ble gjort kjent 
med på forhånd. Opplysningene skal gjenbrukes bare for 
eksempel dersom de ikke er taushetsbelagte, noe som 
vedkommende ble gjort kjent på forhånd ved å lese lovteksten. 

Likebehandlingsprinsippet innebærer at like saker skal 
behandles likt. Dersom gjenbrukte opplysningene er med 
samme verdi som i andre saker, så skal avgjørelse i 
utgangspunktet være det samme. Forvaltningen må ta hensyn 
til at ikke alle saksbehandlingene kan standardiseres. Det kan 
oppstå tilfeller der en skal føle at akkurat hans tilfelle ikke 
faller innenfor prioriteringen for å gjenbruke av 
opplysningene. Dette kan for eksempel være dersom 
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opplysningene som ble gitt tidligere er utdaterte. Av den 
grunn skal det tas hensyn til å ikke gjenbruke, men innhente 
opplysningene på nytt. Og med dette skal det igjen legges 
vekt på at likebehandling ikke alltid kan skje ved 
automatiserte innhentingsprosedyrer av opplysningene.  

Gjenbruk av opplysningene skal skje på den måten som 
ivaretar rettferdighetshensynet til vedkommende. Slik at 
opplysningene må ikke være til ugunst.  

Utredningsprinsippet har også å si om at saken skal være så 
godt opplyst som mulig, og av den grunn skal opplysningene 
gjenbrukes dersom det er nødvendig for saksbehandlingen. 
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