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Aktualitet

• Meld. St. 22 (2020-2021) Data som ressurs – Datadrevet
økonomi og innovasjon
– Regjeringens politikk for verdiskapning med data som ressurs: Økt
verdiskapning, nye arbeidsplasser, effektiv offentlig sektor og bedre
utnyttelse av data
– Fire prinsipper for datapolitikk:
1. Data skal åpnes når de kan, og skjermes når de må.
2. Data bør være tilgjengelige, gjenfinnbare, mulige å bruke, og
kunne sammenstilles med andre data.
3. Data skal deles og brukes på en måte som gir verdi for næringslivet,
offentlig sektor og samfunnet.
4. Data skal deles og brukes slik at grunnleggende rettigheter og
friheter respekteres og norske samfunnsverdier bevares.

• EU Strategy for Data
– «Single market for data» i EU/EØS
– Klargjøring av juridisk rammeverk
– Lansert flere forslag til direktiver og forordninger innenfor tema
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Dataøkonomien

Fra Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs— Datadrevet
økonomi og innovasjon
• «Bedre utnyttelse av data er viktig om Norge skal lykkes i overgangen til
et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi.»
• «Framveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for
økonomisk vekst. Dataøkonomi er verdiskaping som skjer når data er en
viktig innsatsfaktor i produksjon av varer og tjenester, eller når data er
en driver for innovative løsninger.»
• «Europakommisjonen antar i sin datastrategi (2020) at verdien av
dataøkonomien i EU27 vil øke fra 301 milliarder euro i 2018 til 829
milliarder euro innen 2025.»
• «Norsk dataøkonomi utgjør en årlig verdiskaping tilsvarende 150
milliarder kroner og en sysselsetting på hundre tusen arbeidsplasser i
2020. Dersom forholdene legges til rette, kan disse tallene dobles fram
til 2030.»

Figur 1.2 i Meld. St. 22 (2020–2021). Kilde: Kilde: Europakommisjonen (2020)
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Hva er data?

Fra Meld. St. 22 (2020-2021):
• Data er i utgangspunktet enhver fysisk representasjon av opplysninger, viten, meninger og
lignende, og kan være både ustrukturerte og strukturerte. Data danner grunnlag for informasjon.
Det er ikke alltid et tydelig skille mellom data og informasjon.
• Strukturerte data er typisk det man finner organisert i en database, liste eller tabell. Ustrukturerte
data er alt mulig annet, som bilder, lydfiler, filmer, e-post, dokumenter og annen informasjon som
ikke er organisert. Det antas at 70–90 prosent av alle data er ustrukturerte.
• Datasett er en samling av data i form av for eksempel en tabell, liste eller en database som kan
gjøres tilgjengelige som en nedlastbar fil og/eller nås via et API (et programmeringsgrensesnitt).
• Deling av data er tilfeller hvor en virksomhet gjør data tilgjengelige for bruk for en eller flere andre
virksomheter, offentlige og/eller private, med eller uten vilkår for bruk (lisenser).
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Noen eksempler på data

• Industrielle data
– Data fra sensorer og kontrollsystemer i produksjonen, vedlikeholdsog arbeidsplanleggingssystemer og utstyrsinformasjon
– «Rådata»
• Kommersielle data
– Kundedata og lignende
• Data som inneholder personopplysninger?

Kilder: https://shifter.no/nyheter/kanadiske-grndere-overbeviste-schibsted-om-a-investere-i-verktoy-som-avslorer-klimaverstinger/248537, https://www.tu.no/artikler/na-deler-aker-bp-data-fra-valhall-med-konkurrenter-dette-vilendre-bransjen/444780, https://www.hubocean.earth/, https://e24.no/annonsorinnhold/accenture/slik-gjoer-de-data-om-til-gull-i-arbeidet-for-nullutslipp-et-klart-konkurransefortrinn/a/9KWPmW
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Opphavsrett

• Litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for
original og individuell skapende åndsinnsats, herunder beskrivelser,
tegninger, fotografier, dataprogrammer mv.
• Også en original sammenstilling av kjente enkeltelementer kan
oppfylle verkshøydekravet, jf HR-2017-02165-A (Il Tempo Gigante)
• Tekstutdrag på elleve etterfølgende ord kan innfri kravet, beroende
på valget, plasseringen og kombinasjonen (Sak C-5/08 Infopaq)
• Opphaveren er den som har skapt verket
• Vern mot eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring og spredning
• Varer i 70 år etter utløpet av opphaverens dødsår
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Databasevern

• En sammenstilling av uavhengige verk, data og annet
materiale, som er ordnet systematisk eller metodisk, og som
kan konsulteres individuelt («individually accessible») på
elektronisk eller annen måte, jf. databasedirektivet artikkel 1
nr. 2
– Hvilke data omfattes?

• Enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av
databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av
databasen
– Vilkår: Innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer
en vesentlig investering
– Investering i dataene som sådan, eksempelvis investering som
resulterer i generering av data?
– Beskytter samlingen av data, men ikke dataene som sådan
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Forretningshemmeligheter

• Forretningshemmelighetsloven
– 1. januar 2021
– Direktiv 2016/943
• Med forretningshemmeligheter menes opplysninger som:
– er hemmelige
– har kommersiell verdi fordi de er hemmelige
– innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige
• Ingen enerett
• Vern mot urettmessig tilegnelse, bruk og formidling
• Med innehaver av en forretningshemmelighet menes en fysisk eller
juridisk person som rettmessig råder over en forretningshemmelighet
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Forretningshemmeligheter (forts.)

§ 3: Inngrepshandlingene
1. Urettmessig tilegnelse:
• Å oppnå kunnskap om eller rådighet over en forretningshemmelighet
ved
– Urettmessig å skaffe seg adgang til, ta med seg, eller kopiere dokumenter
eller gjenstander
– Annen adferd i strid med god forretningsskikk

2. Urettmessig bruk eller formidling:
• Urettmessig å bruke eller formidle en forretningshemmelighet som
vedkommende har fått kunnskap om eller rådighet over ved
– Urettmessig tilegnelse
– I anledning av et tjeneste-, tillitsverv- eller forretningsforhold
– I medhold av bestemmelser i lov eller forskrift

3. Urettmessig å oppnå kunnskap om eller rådighet over, bruke eller
formidle en forretningshemmelighet som vedkommende på
tidspunktet for tilegnelsen, bruken eller formidlingen visste eller burde
ha visst var tilegnet fra noen som handlet i strid med forbudet mot
urettmessig bruk eller formidling.
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Lovgivning i utvikling

EU/2018/1807 Free flow of non-personal data regulation

EU/2019/1024 Open Data Directive

Forslag til EU Data Governance Act

Forslag til EU Data Act
Andre eksempler på lovgivning som er underveis: EU
Digital Services Act, EU Digital Markets Act, EU Artificial
Intelligence Act
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Risikofaktorer og kontraktsspørsmål
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Rettigheter til data ved kjøp og salg av virksomheter

• Advokatoppdraget
– Undersøke eventuelle avvik eller risiko for avvik fra kjøperens
forventninger
– Analysere konsekvensene av de funn man gjør
– Foreslå avhjelpende tiltak som sikrer oppfyllelse av kjøpers
forventninger, eller gir kjøper økonomisk vern hvis forventningene ikke
oppfylles

• Mulig inndeling av kjøpers forutsetninger
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Risikofaktorer

Forutsetning 1: Målselskapet kan benytte egne (og andres?) data som
forutsatt
• Hjemmelsmangler
• Tredjepartsrettigheter
• Tilgang til og kontroll over data i kontrakter

Forutsetning 3: Målselskapets data kan overdras
• Avtalte begrensninger
• Overdragelse av personopplysninger

• Inngående og utgående lisenser

Forutsetning 4: Målselskapets utnyttelse utløser ikke vederlagsforpliktelser
overfor tredjepart

• Driftstilbehørspant

• Benytter målselskapet data i sin virksomhet etter lisens fra andre?
• Lovfestet vederlag

Forutsetning 2: Andre har ikke rett til å benytte eller tilgang til samme data
• Forretningshemmelighetsvern
• Avtalte rettigheter
• Lovfestede begrensninger i adgangen til å regulere rettigheter til data i
kontrakt
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Kontraktsspørsmål

• Avhjelpende tiltak etter vurdering av risikofaktorer
• Tilgang til og kontroll over data i kontrakter
• Forhold som kan eller bør reguleres i kontrakt
– Identifikasjon av de aktuelle datasett
– Regulering av rettigheter til datasettene (vilkår for lisens/bruksrettighet eller overdragelse)
– Partenes plikter før, i forbindelse med og etter gjennomføring
– Vilkår for gjennomføring
– Garantier
– Misligholdsbeføyelser
– Ansvarsreguleringer og -begrensninger
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Takk for oss!
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