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Data i morgensdagens forvaltning
Et mulig fremtidsbilde for datadrevet offentlig kontroll



Dette er en fremtid vi utforsker, og gjerne 
utforsker sammen med dere



Datamengdene som produseres eksploderer, og vil fortsette 
å vokse...
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Mengden data lagret, overført og konsumert, globalt
[Zetabyte, 2010-2025, inklusiv prognoser]

Kilde: Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 (Statista)

Kompleksiteten som må importeres i 
tradisjonelle løsninger øker eksponentielt

Tradisjonelle måter å bruke data på vil treffe en 
kapasitetsvegg

Mer data gir bedre innsikt på faktiske forhold –
både for oss og for næringen

Bedre data gir større muligheter for datadrevet 
beslutninger 

...men...



...samtidig er verktøyene som trengs for å håndtere slike 
datamengder blitt moden

Data er ikke mulig å 
lagre digitalt eller dele

Fra papir...

...til strøm på papir...
Data er dyrt å lagre og 
vanskelig å dele

...til datastrøm
Data er billig å lagre 
og lett å dele

Fra sentraliserte monolitter...

...til desentraliserte tjenester

Kilde: Historical cost of computer memory and storage, measured in US dollars per megabyte (Our World in Data), vekslerate per 29.11.2022
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Dataintensive økosystemer vokser frem: det er et spørsmål 
om når, ikke om dette treffer akvakulturnæringen 

Virksomheten fokuserer på seg selv og 
intern optimalisering. Brukeren får en 
forskjellig opplevelse av virksomheten 
avhengig av situasjon og tidspunkt.

Virksomheten flytter fokuset fra seg 
selv til brukeren. Tjenester er bygget 
rundt å løse brukerens behov, heller 
enn interne behov.

Virksomheter begynner å samarbeide 
for å dele data og bygge 
komplementære, brukerorienterte 
tjenester – som skaper et økosystem.
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Fra internt fokus... ...til brukerorientert fokus... ...til økosystem



På utviklingssiden har vi etablert to team med slagside mot 
oppdrett og akvakultur

Eksport
Digitalisering og automatisering 
av eksportsertifikat

Akvakultur
Digitalisering for å understøtte en 
bærekraftig vekst i næringen

Ny 
leveransemodell

Brukerorientert 
designmiljø

In-house 
teknologimiljø

Ny 
sourcingstrategi

Analytics-
kapabiliteter



Innenfor akvakultur er vår hypotese at vi må jobbe med 
både kart og terreng

Den løpende kontrollen i så stor grad som mulig 
går automatisk på basis av data...

...og samtidig gjennomføres helhetlige 
revisjoner på konsernnivå

«Bottom-up»: terrenget «Top-down»: kartet

MattilsynetNæringen MattilsynetNæringen



MattilsynetNæringen

Forsterke og forbedre våre 
risikomodeller

Forenkle eller erstatte deler av 
dokumentasjonskravene i søknadsløp

Vi kan gjøre det lett og enkelt å dele 
data, på lovpålagt og/eller frivillig 
basis, som kan:

Brukes som et supplement eller en 
erstatning til manuell kontrollvirksomhet



For å eksemplifisere, la oss ta 
lakselustellingen i dag

Manuell telling skaper flere utfordringer:
• Velferdskonsekvenser for fisken i forbindelse med håndtering
• Stor variasjon i datakvalitet
• Tid- og kostnadskrevende for næringen

Samtidig har vi automatisk telling, som tilbyr høyere presisjon 
og løser mange av disse utfordringene, men:
• Kompleks teknologi som det er vanskelig for Mattilsynet å 

vurdere
• Datamengdene som produseres er både en mulighet og en 

utfordring teknisk

Foto: Mattilsynet



Tradisjonell lusetelling skaper store mengder data, men 
ingenting i forhold til det fremtidens telling vil skape

Tradisjonell telling

20 fisk per merd
per lokalitet, per uke

900 000
datapunkt i året på norgesbasis

200 000 fisk?
per merd, per lokalitet, per time?

Fremtidens telleteknologi?

datapunkt i året på norgesbasis

1 500 000 000 000

Dagens telleteknologi

50-200 fisk 
per merd, per lokalitet, per dag

15 000 000
datapunkt i året på norgesbasis

Det vi har i dag skalerer ikke om alle i landet hadde gått over til dagens telleteknologi, 
både med tanke på prosess og på teknologi – vi må tenke nytt



Mattilsynet har skissert en alternativ, mer datadrevet 
tilnærming til lusetelling

Tredjepartssertifisert 
telleutstyr kan benyttes 

direkte med forenklet eller 
automatisk behandlet 

søknad

Telleresultater tolkes etter en 
tredjepartssertifisert 

algoritme (eller lignende) og 
lagres hos næringen

Tallene deles eller ligger 
tilgjengelig for Mattilsynet 

gjennom maskinelle 
grensesnitt

Forskning, forvaltning og formidling

Automatisk oppfølging, 
søknadsbehandling osv.

Risikovurdering og tilsyn



«Den eksterne verdenen»

Altinn

Næringen direkte

ERP-systemer

Leverandører

Forvaltningen

Og så videre...

«Mattilsynets interne verden»

Tjenester og modeller

Datastrøm

«Datakvern»

Maskinelle 
endepunkt Brukerflater



I løpet av 2023 vil dere nok merke følgende:

Og med store forbehold...

Nye måter å søke Mattilsynet på?

All data som vi kan tilgjengeliggjøre offentlig vil tilgjengeliggjøres 
offentlig forløpende og maskinelt

Så og si all koden til akvakulturteamet vil ligge åpent og tilgjengelig for 
alle, under en open-source lisens

Flere av de skjemaene som rapporteres i vil fornyes, og muliggjøre 
rapportering direkte maskinelt



Marc Andreessen, 2011

Software is eating the world.

Six decades into the computer revolution, 
four decades since the invention of the 
microprocessor, and two decades into the 
rise of the modern Internet, all of the 
technology required to transform industries 
through software finally works and can be 
widely delivered at global scale.

Foto: Pietro Jeng

https://unsplash.com/@pietrozj?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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