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3.4 Bedre brug af åbne data 

1. Baggrund og formål 

1.1 Baggrund 
Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, 
parkering, forurening, kultur og demografi. Der er et stort uudnyttet potenti-
ale i disse data. Danmark er et af de lande i verden, hvor allermest data og 
statistik opgøres og lagres på systematisk vis. Både offentlige og private ak-
tører står for dataproduktionen og -indsamlingen. Ved i højere grad at stille 
datasæt til rådighed for virksomheder, borgere og andre offentlige instanser, 
skabes der muligheder for øget vækst og innovation i samfundet.  
 
Data er relevante, fordi de kan bruges som råstof i udviklingen af eksempel-
vis applikationer, tjenester og services til gavn for borgere og virksomheder. 
De kan give politikerne en ny og bedre viden om deres kommune og dens 
udvikling, og dermed bedre beslutningsgrundlag. Europakommissionen har 
eksempelvis i 2012 beregnet et årligt økonomisk potentiale på 140 mia. euro 
i de 27 EU-lande. 
 
Flere kommuner er allerede i gang med at gøre datasæt om fx ejendoms-
drift, miljø og befolkningsgrundlag offentligt tilgængeligt. Stadig flere kommu-
ner samarbejder gennem initiativet Open Data DK, hvor målet er at samle og 
udstille datasæt fra hele Danmark på én landsdækkende portal. Den fælles 
platform er allerede i drift, og alle kommuner har mulighed for at tilslutte sig. 
Open Data DK bliver en væsentligt partner for projektet. 
 
Der er endvidere i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 
aftalt et fællesoffentligt partnerskab om åbne data med deltagelse af en 
række aktører. Tilrettelæggelsen af nærværende projekt sker i dialog med 
det fællesoffentlige partnerskab.  

 

1.2 Formål 
Initiativet skal fremme og understøtte kommunernes arbejde med åbne data. 
Herved bidrager initiativet til at skabe samfundsøkonomiske gevinster og 
skabe større transparens i den offentlige sektor. Endelig understøtter åbne 
data også fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer indenfor Smart City 
området, hvor åbne data også er en drivkraft for mange tiltag.  

 

Initiativet skal arbejde aktivt sammen med Open Data DK, som driver en 

landsdækkende portal for udstilling af åbne data. Det kan fx være via fælles 

arrangementer, kurser og samarbejder, som er åbne og tilbydes alle kom-

muner. 

 

Fokus i projektet er på, hvad det er for opgaver og opgavetyper, som kom-

munerne gerne vil have løst gennem øget brug af åbne data, og om muligt 

hvilken type hjælp, der er brug for til dette fra virksomhederne. Målet er, at 
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de mest interessante datasæt lægges ud af så mange kommuner som mu-

ligt. 

 

Som led i initiativet udvælges 3-5 indsatsområder, som kommunerne vurde-

rer er relevante for at styrke deres lokale arbejde med at gøre offentlige data 

tilgængelige. Følgende indsatsområder kan bl.a. blive adresseret i det fæl-

leskommunale initiativ: 

 

 Standardisering – afklare hvilke relevante standarder der findes 

(både i DK og EU) samt hvilke yderligere behov, der er i forhold til 

standardisering.  

 Udarbejdelse af fælleskommunale principper for arbejdet med åbne 

data. 

 Kortlægning af gode eksempler, som grundlag for lokale beslutnin-

ger om udlægning af data. 

 Etablere dialog med virksomheder og brancheorganisationer med 

henblik på at få afdækket virksomhedernes behov og efterspørgsel 

efter offentlige datasæt. 

 Udvikling af model til screening af hvilke kommunale datasæt, som 

med fordel kan gøres tilgængelige, og hvor der er særlige fordele 

ved at lægge data ud for et stort antal kommuner. 

 Udpegning af et antal datasæt, som et antal kommunerne opfordres 

til/ understøttes i at stille til rådighed. 
 

Initiativet tilrettelægges og koordineres med det nystartede fællesoffentlige 

partnerskab om åbne data. Der koordineres desuden tæt med Open Data 

DK.   
 
1.3 Gevinster  
Ved at gøre flere kommunale data tilgængelige og brugbare er der potentiale 
for at skabe forretningsmæssig værdi med allerede indsamlede data for nye 
virksomheder, videns institutioner mv.  
 
Der forventes også mulige gevinster for den kommunale drift ved, at virk-
somheder kan lave billigere/bedre løsninger, når løsningen er baseret på et 
større datasæt fra mange kommuner. Virksomheden får dermed større af-
sætningsmulighed for løsningen. 
 
Åbne data kan også bidrage til afledte gevinster fx i form af øget ”bykvalitet”, 
fx når sensordata bruges til en mere responsiv by, vedr. lys, lugt og luftforu-
rening  
 

1.4 Resultatmål 

 

Resultatmål 

 Understøtte allerede etablerede fælleskommunale samarbejder om åbne 

data. 

 At kommuner har gode forudsætninger og rammevilkår for at arbejde med 

åbne data.  

 Koordinering af kommunernes arbejde med åbne data, så det bliver lettere 

for danske virksomheder at skabe værdi på baggrund af disse åbne data. 
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2. Leverancer og succeskriterier 

2.1 Modnings- og analysefasen 

 

Leverancer  

 Etablering af projektet, herunder nedsættelse af et forretningsudvalg med kommu-

nale repræsentanter, der bistår med tilrettelæggelse af aktiviteter. 

 Relation til Smart City-forum, og de to fællesoffentlige projekter afklares og beskri-

ves. 

 Kortlægning af kommunernes nuværende arbejde med åbne data med henblik på at 

afdække kommunernes behov og prioritering af aktiviteter. Behovsafklaring foreta-

ges årligt via rundspørge. 

 Afholdelse af opstartsmøder med nøgleaktører. 

Succeskriterier for modnings- og analysefasen 

 Projektet er etableret inkl. styregruppe 

 Mindst 30 kommuner har indikeret interesse fra projektet 

 Etableret samarbejde med Open Data.dk 

 Behovsafdækning er gennemført 

 

2.2 Gennemførelses- og implementeringsfasen 

 

Aktiviteter: 

I gennemførelsesfasen udvælges 3-5 indsatsområder, som er vigtige for det 

lokale arbejde med at stille data til rådighed. Aktiviteterne i implementerings-

fasen skal koordineres helt tæt med de aktiviteter, som kommer til at foregå i 

dette fællesoffentlige partnerskab om åbne data. Da disse endnu ikke er 

fastlagt, kan de detaljerede aktiviteter ikke endelig fastlægges, men det bli-

ver en bunden opgave for projektet at levere input til og præge analyserne i 

fællesoffentligt regi. Der skal etableres en arbejdsdeling i forhold til det fæl-

lesoffentlige partnerskab, men det vurderes værdifuldt, at det fælleskommu-

nale projekt får sin selvstændige behovsdrevne profil, og dermed kan sikre 

et solidt kommunalt præg i partnerskabet. 

 

I foråret 2017 udvælges tre til fem opstartsaktiviteter fra nedenstående liste, 

under de tre spor, kompetenceudvikling, opgaver og workshops. 

 

 



14. december 2016 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Klik her for at angive tekst. 

 

 

Aktiviteterne er som udgangspunkt gratis for kommunerne at deltage i. Øv-

rige partnere kan inviteres med efter behov. 

 

Succeskriterier for 2017-2018 indbefatter: 

 Afklaring af relevante hensyn vedr. it-arkitektur, hensyn til sikkerhed 

og privacy og økonomi, når nye data lægges ud, herunder hvordan 

projektet kan anvende og bidrage til den fælleskommunale ramme-

arkitektur. 

 Analyse af potentiale for kommunale gevinster 

 Konkret kompetenceudvikling i kommunerne 

 Overblik over de åbne kommunale data, der udstilles, og over en 

række nye datasæt, som har/vurderes at have særlig kommunal 

værdi 

 

Aktiviteter: 

 
Input 

 Input til de fællesoffentlige analyser, fx vedr. overblik og efterspørgsel efter 

åbne data 

 

Kompetenceudvikling, fx vedr. 

 EU-krav og muligheden for at få EU-midler til databaserede projekter 

 Samarbejde med virksomheder 

 Privacy og vilkår for udstillelse af data 

 EU’s persondataforordning 

 

Opgaver/analyser, fx 

 Udarbejdelse af fælles principper vedr. arbejdet med åbne data 

 Kortlægning af eksisterende standarder samt behov for nye standarder  

 Fælles udlægning af konkrete datasæt evt. tematiserede og prioriterede 

 Understøttende analyser af kommunale behov 

 Bidrag til konsolidering og udvikling af den tekniske platform i Open Data DK 

 Understøttelse af/ og deltage med oplæg på nationale events  

 Samarbejde vedr. standardisering og udvikling af standarder, fælles arkitek-

turprincipper, standarder for metadata m.m. 

 Udarbejde et prioriteringsværktøj og en kommunal prioriteringsoversigt 

 

 Workshops for kommuner, fx 

 Introarrangementer til kommuner, der ikke er medlemmer af Open Data DK 

eller lign. initiativer 

 Om dataformater, standarder og systemer/platforme bag Open Data DK  

 Om konkrete datasæt indenfor udvalgte fagområder, hvor grupper af kom-

muner kan have en interesse i at lægge data ud. Fx vedr. trafik eller byudvik-

ling (temaer udvælges i samarbejde med det fællesoffentlige projekt) 

 Om afdækning og diskussion af muligheder og udfordringer vedr. borgerind-

dragelse/ samskabelse/ etik og inklusion 

 Møde med det nordiske netværk/Open Agile Cities/grupper af virksomheder 

 Om åben data-strategier og strategiske beslutninger 
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3. Tidshorisont 

Projektet ”Bedre brug af offentlige data” etableres primo 2017 med tidshori-

sont frem til 2020, hvorefter projektet evalueres. Analyse/modningsfasen lig-

ger tidsmæssigt i perioden januar 2017 til og med maj 2017, hvorefter pro-

jektet overgår til implementeringsfasen. 

4. Organisering 

Der nedsættes en styregruppe med fem kommuner, som repræsenterer hver 

region. Open Data DK tilbydes også en plads i styregruppen. Styregruppen 

bidrager med at udvælge og arrangere projektets aktiviteter og sekretariats-

betjenes af KL. 

 

Der vil være behov for en løbende tæt koordinering med det fællesoffentlige 

initiativ om åbne data, hvor Open Data DK også indgår. Alle kommuner invi-

teres til at deltage i aktiviteterne. 

 

 


