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Planen i dag

• Beskrivelse av as-is og motivasjon for ny retning

• Om retningen

• Hva gjør vi?



I: Hvor er NAV nå?





• Det har fungert bra!

• …men

NAV har levert pålitelig statistikk og
styringsinformasjon i tiår…



Kilden: annerledes
Data er ikke det det en gang var



Omgivelsene i konstant endring krever tjenester i konstant endring

NAV har fundamentalt endret måten vi leverer digitale tjenester på

1) Fra prosjekter og programmer til løpende produktutvikling



Tjenester leveres i et nettverk av tverrfaglige enheter og team

NAV har fundamentalt endret måten vi leverer digitale tjenester på

2) Fra avdelingsvis organisering til over hundre tverrfaglige team



En sentral enhet som må forholde seg 
til hyppigere endringer i kildesystemet

100+ team med høy endringstakt
Autonomi og løse koblinger

Tradisjonell arkitektur og organisering av data skalerer ikke med 

økt endringstakt i kildesystem



Bruken: annerledes
Data brukes på nye måter



Datadrevet NAV

Eksperimentering og 

læring basert på data

Data- og kunnskaps-

baserte beslutninger

«Smarte» tjenester og 

prosesser

Effektiv og ansvarlig deling og verdiskapning med data



Datadrevet NAV

Eksperimentering og 

læring basert på data

Data- og kunnskaps-

baserte beslutninger

«Smarte» tjenester og 

prosesser

Effektiv og ansvarlig deling og verdiskapning med data

Datadrevet 

produktutvikling

Datadrevet 

samfunnsutvikling
Datadrevne tjenester



«Voksesmerter» på begge sider

Økt endringstakt!



Behov for en ny tilnærming for å møte nye behov og 

tilpasse oss endringer...



II: Hva innebærer endringen?



// NAV

Diagnosen: For stor avstand mellom der data oppstår og 
der de brukes

• Hvordan skal en produsent klare å forvalte kvalitet, beskrivelser, etc. når de ikke 
kjenner hvem som skal bruke dette til hva?

• Hvordan skal team som bruker data fra andre domener, tilpasse data etter behov?

• Hvordan skal hypoteser testes om det skal "hviskes" gjennom flere ledd?

=> Data som produkt! Flytter mer ansvar nærmere der data oppstår



// NAV

For å oppnå effektiv og ansvarlig deling og verdiskapning med 
data tror vi på en ny tilnærming («operativ modell») for data

TIL

Data som produkt

Domenedrevet organisering av data

Koble via markedsplass

Innebygget ansvarlighet

Datakyndig organisasjon

Verdidrevet forvaltning av data



// NAV

Data som produkt

...er ikke gratis



// NAV

Data som produkt

Domene-orientert eierskap "Federated governance"

Selvbetjent plattform

Slik starter vi

Teamene nærmest
domenet best til å utforme
data

...men noen beslutninger
må tas i fellesskap

Reduserer kompleksitet: 
Teamene kan fokusere på
det de skal

Policy-er må være enkle å 
forvalte!

NB: Slide inspirert av
Zhamak Dehghanis figurer!

https://nais.io/blog/posts/2022/05/data_mesh_governance


III: Hva har vi gjort?



// NAV https://docs.knada.io

Produsent Konsument

Markedsplassen

BigQuery
Øvrige tjenester på GCP
NAIS

Notebooks og BigQuery på GCP
Metabase
Datafortellinger

Bygd nada!

80 dataprodukter fordelt
på 20-ish team

https://docs.knada.io


// NAV

Hva har vi tenkt?

• Utviklere bør bygge dataprodukter slik de vil — plattformen kan tilby verktøy når mønstre

er etablert

• Ufarliggjøre deling av data: Feire med kake

• Ingen regler utover etterlevelse fra start: Teamene best rustet til å tilpasse

dataproduktene

• Konsumenter digger notebooks og dashboards



// NAV

Demo-tid!



// NAV

Hva har vi lært?

• Risikoen for over-engineering er overalt: Verktøy, definisjoner, spilleregler

• Adopsjon starter med bruk internt i team

• Forskjell på å dele dataprodukter og å behandle data som produkter videre

• Kommunikasjon krevende

• Flere data engineers enn utviklere som melder seg på



// NAV

Q&A



// NAV

Q&A
Spørsmål Svar

Hva med dataprodukter som er sammenstilt fra flere andre 
dataprodukter. Hvem eier da disse?

Sammenstilte dataprodukter i datavarehuset eies av datateamene (som er brutt opp etter domener), 
men med mer ansvar flyttes nærmere kilden. Vet ikke eksakt hvordan modellen bør se ut på sikt, 
men hypotesen er at når det oppstår nye sammenstilte dataprodukter, vil vi plassere eierskapet til 
disse på samme måte som vi plasserer eierskap til applikasjoner (domene-basert).

Hvordan sørger man for god datakvalitet slik at konsumenter 
får tilgang på brukbar data fra 
dataprodusenter/domeneansvarlig(e)?

Vi har en del kapabiliteter i nais-plattformen samt det som finnes i GCP. Fremover er det sannsynlig at 
det både kommer metoder fra spilleregel-forum samt verktøy.

Hvordan håndterer/vedlikeholder dere forretningsmetadata? 
(beskrivelser/definisjoner etc.) Oppstår disse først i 
datamarkedsplassen/"eBay"?

Produsentene står fri til å definere domener (som speiler det operasjonelle og DDD), men spilleregel-
forumet vil sammen med plattformen støtte produsentene i å gjøre dette, for eksempel ved å kunne 
merke felter med særlige kategorier av personopplysninger eller tilby persondomenet som en 
fellesdimensjon.

Hva har dere gjort med dataen i det gamle datavarehuset? Har 
dere flyttet den til den nye dataplatformen?

Det er fortsatt tidlige dager for markedsplassen – det meste av data til statistikk går gjennom DVH. Vi 
tror det er smart å skille mellom nye behov (f.eks. det å kunne koble inn data fra andre domener inn 
i produktutvikling) og det eksisterende (statistikk). Noen dvh-team deler aggregerte dataprodukter 
tilbake på markedsplassen i tillegg til de tradisjonelle distribusjonsveiene fra DVH, men vi har ikke 
kommet i mål med hvordan samspillet eller migreringen fra datavarehus til markedsplass skal bli på 
sikt.

Hvordan blir tilgangskontroll ivaretatt? Dvs, hvordan dele data 
som noen skal ha tilgang til, men ikke alle? Deles det da i ulike 
datasett tilpasset hver konsument?

Konsumenten må dokumentere grunnlag for bruk, så kan produsenten gi tilgang gjennom 
markedsplassen. Vi jobber med å skrive om dataprodukter til å inkludere flere inngangsporter. Da vil 
det være mulig å tilgangsstyre hver inngangsport til en bestemt brukergruppe.

Kva er samanhengen mellom den offentlege datakatalogen på 
data.nav.no og denne interne marknadsplassen? Og planar 
vidare for deling utanfor NAV.

Det er ingen sammenheng mellom den offentlige datakatalogen og den interne markedsplassen. 
Data.norge.no inneholder noen datapakker fra gammel plattform. Vi har diskutert deling av data ut 
av NAV og tror det er store gevinster å hente der, så dette vil vi se mer på senere.


