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• DigitalNorway bidrar til vekst, verdiskaping og 
en bærekraftig omstilling i norske virksomheter 
gjennom økt bruk av data og digitale teknologier 

• Stiftet som non-profit høsten 2017 av 15 
ledende norske selskaper, med støtte fra 
offentlig sektor

• Ekstra kjærlighet for SMB-sektoren

• To strategiske satsingsområder: «Livslang 
læring» og «Bruk og deling av data»

• Toppindustrisenteret etablert for realisering av 
DigitalNorways ambisjoner sammen med 
partnere og kompetansemiljøer på tvers av 
offentlig og privat sektor



Hvorfor datafabrikken? 



Dette sier bedriftene

• Vanskelig å få oversikt over hvilke offentlige 
og private data som finnes

• Manglende veiledning og bistand i prosessen 
med å få tilgang og lov til å benytte data

• Mangel på kompetanse, verktøy og/eller 
infrastruktur for å gjøre dem anvendbare for 
sitt formål

• Trygghet til datagrunnlaget – sårbare for 
endringer i data og tilgang, ventetid og 
mangler i datasett. Uforutsigbarheten gjør at 
de i mange tilfeller unngår å sette i gang

• Tilgang og håndtering av personsensitive data 
oppfattes som spesielt komplisert

Anbefalinger
1. Persondata
2. Eksportkontroll og 

sanksjoner 
3. Immateriellrettigheter
4. Innsideinformasjon 
5. Data – særlig lovgivning
6. Konk.rett. forhold
7. Tredjeparts rettigheter

DIGITAL 21: lander rundt
• 600 deltagere
• 11 steder



Dette sier bedriftene Datafabrikk funksjoner 

Funksjon 4 Funksjon 5 Funksjon n

Funksjon 1 Funksjon 2 Funksjon

• Vanskelig å få oversikt over hvilke offentlige 
og private data som finnes

• Manglende veiledning og bistand i prosessen 
med å få tilgang og lov til å benytte data

• Mangel på kompetanse, verktøy og/eller 
infrastruktur for å gjøre dem anvendbare for 
sitt formål

• Trygghet til datagrunnlaget – sårbare for 
endringer i data og tilgang, ventetid og 
mangler i datasett. Uforutsigbarheten gjør at 
de i mange tilfeller unngår å sette i gang

• Tilgang og håndtering av personsensitive data 
oppfattes som spesielt komplisert



Datafabrikken.norge.no

Digidir og DigitalNorway har to ulike utgangspunkt 
– hvorfor møtes vi i Datafabrikken?
DigitalNorway

• DigitalNorway har som hovedoppgave å legge til 
rette for digitalisering i næringslivet - fokus på 
SMB (SMEs)

• En ambisjon er å øke tilgjengeligheten av private 
og offentlige data for nye verdiskapende 
virksomhet for aktører i næringslivet – fokus på 
SMB

• SMB har sjelden ressurser eller relevant 
kompetanse for å gjøre dataene anvendbare 
(regulering, rettigheter, IPR, datakvalitet, GDPR osv) 

Digdir

• Regjeringen vil gjøre mer for å legge til rette for 
at offentlige data kan denne grunnlag for ny 
verdiskapende virksomhet. 

• Dette er en viktig del av en aktiv politikk for 
omstilling i næringslivet – omstilling til en mer 
datadrevet økonomi 

• Digdir er pekt på som operatør for dette og skal 
ta en aktiv rolle. Denne aktive rollen skal gis et 
operativt innhold – en Datafabrikk er ett svar på 
dette. 

Datafabrikken



Datafabrikken ble vektlagt ved lansering av stortingsmeldingen
Fra fremleggelsen av stortingsmeldingen St. Meld. St. 22 (2020 – 2021) «Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon»

- Regjeringen mener at Datafabrikken blir viktig for realisering av de ambisjonene vi har 

satt oss i denne meldingen. 

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
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Videre - kommunikasjon- og mobilisering

Videre 

• Kommunikasjon- og mobilisering med viktige offentlige og private 
datatilbydere

• Fokus på offentlige data – mange sett på plass, flere spm mangler….

Arbeids- og ansvarsdeling videre 

• Digdir: 
Tekniske infrastruktur og utvikling av denne

• DigitalNorway –Toppindustrisenteret
- Fokus på anvendelse og sluttbrukerne - næringsaktører
- Mobilisering 
- Aktiv bruk av Toppindustrisenteret 




