INNKALLING TIL 3. MØTE I SAMHANDLINGSARENA SEMICOLON II
Tid: Onsdag 30. november fra kl. 10.00 til 14.00
Sted: Statistisk Sentralbyrå, Auditoriet, Kongensgt. 6
Tema: Tilgjengeliggjøring av lenkede offentlige data – hva er verdien?
Bakgrunn:
Tilgjengeliggjøringen av (lenkede) offentlige data er en sentral problemstilling ikke bare for
effektiviseringen av offentlig sektor, men også for tjenesteytingen, og for innovasjonsevnen i
både offentlig og privat sektor.
En rekke utredninger og rapporter peker på betydningen av en slik aktivitet, og Difi har åpnet
en blogg for dette temaet, se http://blogg.regjeringen.no/fiks/2011/10/20/postindustrielldataapenhet/.
Brønnøysundregistrene (og andre) sitter på sentrale nasjonale vesentlige masterdata. Hva er
de sentrale etaters strategi på dette området?
Semicolon-prosjektet ønsker med dette møtet å få innspill til
 utvikling av en modell for hvordan offentlig sektor / etatene kan
o gjøre sine data tilgjengelig til bruk for andre i både åpen og lukket samhandling
/ åpne og lukkede nett
o gjøre nytte av lenkede data forvaltet av andre
 hvilken verdi dette vil ha for etatene selv,
 samt hvilken samfunnsøkonomisk effekt dette vil ha
Du har dermed her en unik anledning til både å få bedre kunnskap om temaet, og gi viktige
bidrag til en slik modell.
Agenda:
10.00

Velkommen

v/Terje

Grimstad,

Karde,

Prosjektleder

Semicolon

II

.

Kl. 10.05 – 10.35: Hva er den samfunnsøkonomiske verdi av tilgjengeliggjøring av lenkede
offentlige data? En gjennomgang av ulike internasjonale rapporter om temaet, v/Arne
Dybdal, Jernbaneverket og Per Myrseth, Veritas
Spørsmål og svar

10.35 – 11.00: Hvordan – Difis strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra
hotell.difi.no og data.norge.no v/ Heather Broomfield, Difi.
Spørsmål og svar
11.00 – 11.30 Hvordan – Brønnøysundregistrene presenterer sitt forslag til
tilgjengeliggjøring av masterdata fra deres ulike registre v/ Anne Marthe Hesjadalen,
Brønnøysundregistrene (tbc)
Spørsmål og svar
11.30 – 12.00 Hvorfor – Et skråblikk på problemstillingen fra privat næringslivsside. Hvorfor
er det så vanskelig å få dette til. Manglende politisk vilje? v/ Liv Freihow, IKT Norge.
Spørsmål og svar
12.00 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.00 Paneldebatt bestående av innlederne og deltagerne.
Møteleder: Frode Ettesvoll, More (leder av NorStellas InterOp-utvalg).
Debatten blir fasilitert av Arild Haraldsen, NorStella.

