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Kunnskapsløft for Kulturminne-

forvaltingen 
• Samordne info fra flere kilder i et fellessøk 

 

• Åpne opp «siloene» og dele informasjon 

 

• Etablere plattform for å bygge nye tjenester 
Kunnskapsbasert forvaltning med vekt på likebehandling, 

åpenhet og medvirkning 



LOD-pilot – vår 2014 

• Utforske semantisk teknologi for forvaltning 

og som plattform for å bygge nye tjenester? 

– LOD - prøvd til formidling 

– Åpen data viktig i Difis standardiseringsarbeid 

 

• Ja, LOD er egnet til integrasjon! 

– Men… dette handler like mye om utvikling av 

virksomheten som utvikling av teknologi 

 

 

 

 



Pilot - data integrasjon 
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Innholdsfokusert 
tilnærming til 
integrasjon 

 

Dataflyt basert på 
eksponering av 
innhold i 
eksisterende systemer 

 

Ikke statiske 
modeller, enkelt å 
endre.  

Antikvarisk 
arkiv 

SØK 

Eksterne 

Aske-
ladden 

P360 

Agresso 

Askerapp 



NB – «ordnet» Spagetti! 
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Tilgjengelig og distribuert løsning 
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• Mellom system 

• Samlet for 
direktoratet 

• På tvers av 
kulturminne-
forvaltningen 
– Kommunen 

– Fylkeskommune 

– Museer 

• Åpent for 
allmennheten  
– Den private eieren 

Antikvarisk 
arkiv 

SØK 

Eksterne 

Aske-
ladden 

P360 

Agresso 

Askerapp 



Effektiv systemforvaltning 
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• Forenklet 

vedlikehold 

• Isolerte 

oppgraderinger 

og systembytte 

• Historikk er 

uavhengig av 

sanering 

 

Antikvarisk 
arkiv 

SØK 

Eksterne 

Aske-
ladden 

360 

Agresso 

Askerapp 

VISMA 

WebSak 



Effektiv systemforvaltning 
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• Nye behov kan 

dekkes enklere 

og raskere 

– Interne 

– Eksterne 

Antikvarisk 
arkiv 

SØK 

Eksterne 

Aske-
ladden 

360 

Agresso 

Askerapp 

Verktøy X 

Rapport X 

App Y App X 



Kulturminneportalen  
- ny IT-arkitektur for kulturminneforvaltningen 

 
Handler om: 

- Hvordan vi deler og gjenbruker informasjon 

 

- Hvordan vi utfører oppgaver sammen 

 

- Riksantikvarens samfunnsrolle og tjenestetilbud 

 



«Drivere» - krav fra omgivelsene 
• Politiske krav 

– Effektivisere, modernisere, fjerne tidstyver 

– Digital kommunikasjon 

• Organisatoriske krav 

– Nye arbeidsformer 

– Nye samarbeidspartnere 

• Krav fra brukere 

– Forventning om digitale tjenester 

– «Det som ikke er tilgjengelig digitalt, finnes ikke» 

 

 

 



Askeladden Arkiv Bilder Økonomi Div. 

Kulturminnesøk 

Dagens IT-arkitektur (siloer) 



Ny tjenesteorientert arkitektur 

SØK Åpne data 

Datanav 

Askeladden Arkiv Bilder Økonomi Div. 

Innsamling 
av ny 

informasjon 

Elektronisk 
samhandling 

Elektroniske 
søknader 



Mål 

 

Få merverdi ut av informasjonen  

 

Oppnå verdiskaping  



Tilgang viktig! 

– rød, gul, grønn data 

Wikimedia Commons CC-BY 

• Hva kan vi dele med hvem? 

– Distribuert forvaltning 

– Formidlingsløsning 

• Data i kontekst basert på 

roller (eier, saksansvarlig) 

• Data i kontekst basert på 

interesse (forskning, 

formidling)  

• Hvordan tilrettelegge for 

forskjellige behov? 

 

 



Vakkert men….  











Datanav 

Informasjon om 

kulturminner i 

sine systemer 
Hva har skjedd i 

saken  

Rapportering 

Kontekst 

Lignende 

utgravninger 

Riktig 

kvalitetssikret 

informasjon om 

kulturminner 
Sende søknad 

Følge søknad 

Informasjon 


