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1) Redegjør for semantisk interoperabilitet og SKATEs datakatalogprosjekt. 
a) Her må det forventes at besvarelsene tar generelt utgangspunkt i 

interoperabilitet, og besvarelsene bør kort redegjøre for minst fire lag 
(teknisk, organisatorisk, juridisk og semantisk). 

b) Deretter bør svaret gi fyldig rede for hva semantisk interoperabilitet er. 
c) Gode besvarelser (B, A) drøfter forholdet mellom semantisk og juridisk 

interoperabilitet, og fremhever at mange begreper innen offentlig forvaltning 
har lovgivning mv som kilde. 

d) Ekstra uttelling bør også gis for besvarelser som inneholder den semiotiske 
trekanten, men det bør ikke trekkes dersom denne mangler (må kunne 
oppnås A uten). 

e) Besvarelsene må også inneholde forklaring av hva SKATE er. Det er imidlertid 
ikke avgjørende om de kjenner til betydningen av akronymet, men de må vite 
at det er tale om et samarbeidsorgan. De bør også nevne noen av de elleve 
etatene som er med. 

f) Dernest må de vite hva Datakatalogprosjektet er, jf. målsetting om Digital 
agenda og «Orden i eget hus», og målsettingen om én innsamling. 

g) Gode besvarelser får frem forholdet mellom data og begreper, og kopler 
tilbake til første del av oppgaven. 

h) Gode besvarelser skjelner mellom gjenbruk av data mellom to eller flere 
etater og grunndata i fellesregistre (må kunne oppnås A uten). 

i) For å oppnå B, A, må besvarelsen ha minst ett klart relevant eksempel. 
 

2) Hva er Digitaliseringsrundskrivet? Redegjør kort for minst to viktige krav i gjeldende 
rundskriv for hvordan offentlige virksomheter skal digitaliseres. Legg vekt på å få 
frem eventuelle sammenhenger mellom de kravene du velger. 

a) Svaret på hva DR er bør si noe om i) hva som er temaet, ii) hvem som 
utferdiger det, iii) hvor ofte slike rundskriv gis, og iv) hvem det er rettet mot. 
For å få C på denne delen bør i) og ii) direkte eller indirekte inngå i svaret. 

b) Det bør gis ekstra uttelling for besvarelser som forklarer/drøfter DRs preg av 
instruks og retningslinje (må kunne oppnås A uten). 

c) Gjeldende krav for hvordan digitalisering skal skje, omfatter disse 
elementene: 



• Sett brukeren i sentrum 
• Gjennomfør digitalt førstevalg 
• Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon 
• Følg opp informasjonssikkerheten 
• Bygg inn personvern 
• Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger 
• Bruk digital postkasse til innbyggere 
• Følg krav om arkitektur og standarder 
• Grenseoverskridende tjenester 
• Ta i bruk elektronisk faktura 
• Lag sourcingstrategi 
• Bruk skytjenester 

Det bør ikke trekkes dersom besvarelsene inneholder litt annerledes 
begrepsbruk og formuleringen enn i DR.  

d) Hver kandidat kan velge fritt, og minst ha med to elementer. Gode 
besvarelser (B, A) har med minst tre – fire elementer som enten er satt i 
sammenheng med hverandre eller som er satt i sammenheng med del 1 av 
oppgaven.  

 
Generelle vurderingskriterier 

 Oppgaver som er vel disponerte og velformulerte bør. Et svar som er rotete 
disponert og/eller har uklart eller tungt språk mv (jf. klarspråkkravene), kan 
vanskelig oppnå B, og ikke oppnå A. 

 Faglig oversikt og selvstendighet skal gi uttelling. 

 Relevante eksempler (virkelige eller konstruerte) gir positiv uttelling når de 
illustrerer teoretiske poenger 

 Figurer og tabeller mv. gir positiv uttelling når de er forklart mv. 

 Svar på spørsmål som ikke er stilt, skal ikke gis uttelling ut over det som kan 
begrunnes i behovet for å redegjøre for bakgrunn og kontekst for spørsmål 
som er stilt. 

 Besvarelser som ikke svarer på spørsmålet men som viser andre solide 
kunnskaper bør ikke strykes. 

 
Begge spørsmål skal besvares. Ved sensur teller hver del omtrent likt. 

 Denne fordelingen er ikke matematikk! Ved stor kvalitetsforskjell mellom delene, kan det 

være aktuelt å gi noe bedre uttelling enn 50% for den ene delen, med mindre det er 

alvorlige feil og mangler i den delen som er minst god. 

Tillatte hjelpemidler: 
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Lykke til! 


