5.5 Kommunal implementering af grunddata
Initiativets indhold
Valide data om personer, virksomheder, ejendomme og adresser er afgørende for at sikre en
effektiv forvaltning. Derfor har regeringen og KL indgået aftale om et fællesoffentligt
grunddataprogram, som skal forbedre kvaliteten af grunddata og effektivisere brug, opbevaring
og distribution af grunddata. Kommunerne står over for en betydelig implementeringsopgave i
takt med, at leverancerne i det fællesoffentlige program realiseres. Implementeringsopgaven
er omfattende, idet der både er tale om et ganske komplekst program og implementering i store
organisatoriske enheder på tværs af den enkelte kommune.
Der gennemføres en indsats, som skal understøtte og bidrage til kommunernes arbejde med
de nye grunddata og realisering af tilhørende gevinster. Der gennemføres følgende
overordnede
aktiviteter:
1.
Implementeringsdrejebog. Der udarbejdes drejebøger
delprojekter i grunddataprogrammet til brug for kommunerne
2.
til

om

relevante

Udbredelse - og i relevant omfang udvikling - af redskaber til gevinstrealisering
brug
for
lokal
gevinstrealisering
på
grunddataprogrammet.

3.
Kommunikationsaktiviteter. Der er et behov for rettidig og konsistent information
til
kommunerne.
Derfor
gennemføres
en
række
brugerrettede
kommunikationsaktiviteter bl.a. om ændrede kommunale arbejdsgange, hvor flere
forskellige
medarbejdergrupper
vil
blive
berørt.
4.
Etablering af en digital løsning til bedre håndtering af kommunale
distriktsinddelinger, som skal understøtte og effektivisere de kommunale
forvaltningsopgaver.
5.
Koordinering vedr. programmets
Ejendomsstamregistret (ESR).

registre,

herunder

udfasning

af

Initiativet bidrager til, at kommunerne kan realisere de økonomiske gevinster, herunder
effektiviseringsgevinster som følge af, at en række manuelle arbejdsgange i kommunerne
bortfalder, fx registrering af data om ejendomme mv. Initiativet skal ligeledes bidrage til
kommunernes arbejde med at realisere de kvalitative gevinster ved grunddata, herunder bedre
datakvalitet, færre fejl, optimeret og bedre sagsbehandling, mindre afhængighed af itleverandører mv.
Organisering og tidsplan
Initiativet forankres i KL i en særskilt programorganisering. Der nedsættes en styregruppe for
projektet. Der nedsættes i relevant omfang arbejds-/projektgrupper med deltagelse af
kommunale deltagere. Initiativet koordineres med det fællesoffentlige grunddataprogram og
KOMBITs arbejde med udfasning af ESR. Initiativet har en tidshorisont frem til udgangen af
2018.

