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Utgangspunkt  

 

 

 Begreper/opp-lysningstyper som er gjenstand for 

enkeltvedtak 

 Begrep/opplysningstyper av typen ”grunndata”/fellesdata 

som er til fri bruk uavhengig av formål 

 Informasjonselementets livssyklus: 
– Etablering 

– Endring 

– Opphør 
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Ansvar og roller – utgangspunkt delegert 
ansvar 

Fagansvaret følger linjeansvaret og lovfestet arbeidsdeling 
mellom etater: 

 Fag eier begrep, (SOA)tjenester, logikk – reglene er riktig 
implementert 

 Fag eier ansvaret for dokumentasjon av begrep, 
(SOA)tjenester og logikk 

 Metainformasjon/metadata følger samme ansvarslinjer 
 

– Semantiske/juridiske metadata= fagansvarlig (hvem forvalter 
regelverket) 

– Strukturelle metadata - fagansvar 
– Tekniske metadata = teknisk ansvar (formater osv) 
– Sikkerhetsmessig informasjon/metadata  
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Tanker om rammerverk for helhetlig 
informasjonsforvaltning 

 Helhetlig informasjonsforvaltning omfatter mer enn teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 For NAV gjelder spesielt behandlingsansvaret etter 
personopplysningsloven, og dette må legges til grunn for vårt 
rammeverk for helhetlig informasjonsforvaltning. 
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Visualisering: Entiteter og metainformasjon 
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Metadatakoordinatorrollen - ansvar og 
oppgaver  

Prosessdriver og motivator 

Etablere nasjonale policies og metode for etablering og vedlikehold 
av metadata for å sikre gjenbruk: 
– Når fagansvarlig etablerer nytt dataelement 
– Når fagansvarlig endrer tolkningen av et dataelement 
– Når fagansvarlig endrer eller opphører et dataelement 

Etablere og forvalte standard for beskrivelse av metadata, 
semantiske og tekniske 

Forvalte rettslige og andre rammebetingelser for bruk av metadata 

Etablere verktøy og fellesoffentlig løsning, inkl plan for 
gjennomføring 

------------------- 

Etablere og forvalte policies for helhetlig informasjonsforvaltning? 

Forvalte standard avtalemaler for datautveksling? 
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Noen spørsmål til slutt………. 

 Hva menes med begrepskoordinering? 
– Alternativ lovgivningsprosess? 

– Utredningsstøtte? 

– Prosessdriver? 

 Hva menes med autoritative  begrep? 

 Hva menes med ”tjenester”? 

 

------------------ 

 

 

 

 


