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1. Ledelsesresumé
Med en velfunderet strategisk tilgang til udnyttelse af data kan 

kommunerne tilrettelægge, prioritere og dimensionere indsatser og 

løsninger til den enkelte borger.

Der er imidlertid lige nu ingen fælles strategi for, hvordan vi bedst opnår 

gevinster med data på tværs af de kommunale fagområder på trods af, at 

mange udfordringer er ens på tværs, som denne foranalyse påviser. 

Foranalysen skal danne grundlag for et solidt prioriteringsgrundlag i KL ift. 

de kommende strategiske indsatser og afspejler tværgående data-behov 

udtrykt gennem KLs fagområder og KOMBIT.

Foranalysen har identificere tværgående data-behov fordelt på 10 

temaer, og peger på hvordan en KL-datastrategi kan bidrage med 

strategiske mål og retning for KLs fremtidige arbejde med data. Der 

opstilles 10 anbefalinger (til højre), som skal forankres i en datastrategi 

som forpligter på tværs i KL. 

Foruden ti anbefalinger opstilles forslag til prioritering 

af det videre arbejde med data: 

➢ Styring af arbejdet med data: foranalysen peger på et konkret forslag 

➢ Inddragelse af kommunerne

➢ Sikre afsæt i det fælles digitale fundament – arkitektur for data

➢ Stærkt ejerskab i fagområderne – det er vigtigt at behov er forretningsdrevet

➢ Vision for arbejdet med data og udarbejdelse af strategiske mål, som sætter 

en tydelig retning for arbejdet

Tilgængelighed og overblik2. I forhold til borgerens data skal der sikres kvalitet af data, der udstilles

1. Skabe grundlag for bedre dataunderstøttelse, datakultur og for 

dataværdikæden i kommunerne

3. Fokus på forudsætningerne i temaet (juridisk, organisatorisk og teknisk) 

og samspillet imellem forudsætningerne 

4. Mere standardisering af data på tværs af fagområder og fælles metode og 
principper

5. Fælleskommunalt fokus på datakvalitet. Fx bedre vejledning til 
registreringspraksis og mere ledelsesfokus

6. Stille en vifte af tilbud til rådighed for kommunerne ift. 

kompetenceudvikling om bl.a. værdien af data

7. KL skal understøtte at kommunerne kan navigere i et svært felt samt sikre 
fokus på kommunernes faktiske muligheder ift. data

9. Bedre understøtte kommunerne i at skabe rammerne for bedre 
samarbejde med leverandører

10. Fælleskommunalt fokus på ens styring af arbejdet med data 

8. Det skal afklares i hvilket omfang teknologi kan generere flere og bedre 

data og reducere dokumentations- og registreringsbyrden i kommunerne
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2. INDLEDNING OG 
BAGGRUND
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Strategiske sigtelinjer

Kommunerne spiller en væsentlig rolle, når det gælder at 

udvikle velfærdsopgaverne og skabe bedre kvalitet og bedre 

velfærd for borgerne. Der er allerede på de forskellige 

kommunale fagområder en masse initiativer i gang, der alle 

handler om at højne service og velfærd til gavn for borgerne. 

Et element i udvikling af velfærd og service for borgerne er 

bedre udnyttelse og anvendelse af data og ny teknologi. 

Oplevelsen i mange kommuner er, at mulighederne med data 

ikke udnyttes i tilstrækkeligt omfang.

Der er imidlertid lige nu ingen fælles strategi for, hvordan vi 

bedst opnår gevinster med data på tværs af de kommunale 

fagområder på trods af, at mange udfordringer er ens på 

tværs, som denne foranalyse påviser. Dette arbejde er første 

spadestik i en kortlægning af hvilke udfordringer med data, der 

opleves på tværs af kommunernes fagområder.

Med en velfunderet strategisk tilgang til udnyttelse af data kan 

kommunerne tilrettelægge, prioritere og dimensionere 

indsatser og løsninger til den enkelte borger. 

Et projekt som Helhedsorienteret indsats er, tilsvarende 

arbejdet med samtykke, et eksempel på, at vi skal anvende 

den fælles tilgang til data om fx aktivitet, indsats og tilstand, for 

at løse strategisk vigtig og aktuelle samfundsproblemer.

”Data er kun gode, når de 

bliver brugt, men bliver kun 

brugt, når de er gode!

Manglende udnyttelse- og forskellige udfordringer med anvendelse af data 

står centralt i det udfordringsbillede, som tegnes af kommunerne, og som et 

konkret indsatsområde i Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025 

skal bidrage til at imødekomme.

Foranalysen skal danne grundlag for et solidt prioriteringsgrundlag i KL ift. det 

kommende arbejde og strategiske indsatser vedr. datadagsordenen. Den 

afspejler tværgående behov udtrykt gennem KLs fagområder og KOMBIT, og 

kan også anvendes i interessevaretagelsen overfor staten og andre relevante 

interessenter.

Foranalysen præsenterer foruden de identificerede tværgående data-behov, 

et overblik over initiativer i relation til dataudfordringerne. Foranalysen peger 

afslutningsvist på, hvordan KL kan arbejde videre med at imødekomme 

dataudforingerne, og med at opstille strategiske sigtelinjer og retning for KLs 

fremtidige arbejde med data. 

I den følgende planche præsenteres fire centrale tendenser, som udgør en 

del af det ”spændingsfelt” som kommunerne skal navigerer i, og som stiller 

krav til kommunerne, når de igangsætter initiativer, der med anvendelse af 

data, skal forbedre den kommunale opgaveløsning på tværs af de faglige 

områder. 
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Øget behov for datakompetencerDataetik og sikkerhed

Mange oplever en stadig større kompleksitet i 

myndighedsudøvelsen og i samfundet generelt. Det 

stiller større krav til kommunernes datahåndtering, 

og krav om dataunderstøttede beslutninger. 

Kommunerne navigerer på balancen mellem på den 

ene side standarder og fælles tilgang, og på den 

anden side at undgå ”one size fits all”-tilgang. 

Borgerne har forskellige behov, der fordrer analoge 

såvel som digitale løsninger. Borgernes forventning 

om personlig og bedre velfærd fordrer en mere

helhedsorienteret, og samtidig mere personaliseret 

tilgang. Det stiller krav til datakvalitet og analyser på 

et mere detaljeret niveau i kommunerne. 

Kommunerne har et stort ansvar i efterlevelse af 

GDPR,  datasikkerhed samt sikre etisk og forsvarlig 

forvaltning af borgernes data. Kommunerne skal 

sikre fokus på tiltag som sikrer, at borgerne fortsat 

har begrundet tillid til den måde som kommunerne 

anvender data om dem. Det kræver transparens og 

fokus på ansvarlig anvendelse af borgernes data. 

Øget brug af data kræver datakompetencer og 

dataforståelse i alle dele af data værdi-kæden. Det 

kan betyde større behov for uddannelse og større 

ledelsesfokus i kommunerne samt behov for at 

forankre viden om data og sikre opbygning af en 

”datakultur” om mere datadrevet 

forretningsunderstøttelse i kommunerne. 

Større grad af personaliseringStørre kompleksitet
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Kommunernes økosystem

Kommunerne er en del af et større økosystem, og er afhængige af et 

godt samarbejde med de øvrige kommuner, myndigheder, som stat og 

regioner samt borgere, private aktører, leverandører m.fl.. I forhold til 

en stadigt voksende datadagsorden, stiller det samtidig flere krav at 

være en del af et økosystem, som kommunerne skal være i stand til at 

imødekomme. Foranalysen viser bl.a., at samarbejdet med 

leverandørerne er vigtigt i forhold til at højne arbejdet med data i 

kommunerne, men det gælder også samarbejde- og koordinering ift. 

statens indsatser vedr. data og i det tværoffentlige og fællesoffentlige 

samarbejde. Fx spørgsmålet om udstilling af ikke-personfølsomme 

oplysninger med henblik på, at private aktører kan innovere på 

baggrund af åbne offentlige data jf. fx EU's nye PSI direktiv, som dog 

ikke behandles yderligere i foranalysen her.

Foruden samarbejdet med de øvrige parter i økosystemet, som er 

yderst vigtigt for kommunerne, vil der i den kommende tid også komme 

yderligere krav fra EU. I foråret 2020 udsendte EU fx en datastrategi, 

hvor ambitionen er at gøre EU i stand til at blive den mest attraktive 

data-agile økonomi i verden. Visionen er at skabe et fælles europæisk 

dataområde betegnet ’et ægte indre marked for data’, der er åbent for 

data fra hele verden. 

Det er lige nu uklart hvordan det skal tilvejebringes og i  strategien står 

der også meget lidt om, hvordan data governance fx etableres. Uden 

organisering, fælles begrebsdefinitioner af de fælles data og 

foranstaltninger, der sikrer, at data har en vis kvalitet, er det ikke muligt 

at udnytte det fulde digitale potentiale. Det er noget af det, som 

foranalysen lægger op til, at KL med fordel kan arbejde med i det 

videre strategiske arbejde med data for kommunerne.

Figuren er lånt af KOMBIT

EU

PRIVATE AKTØRER



Interessenter Inddragelse/rolle

Teknik og Miljø, KL Bidragsyder

Center for Social og Sundhed, 

KL

Bidragsyder samt deltagelse i 

projektgruppen

Børn, Unge og Folkeskole, KL Bidragsyder

Center for Vækst og 

Beskæftigelse, KL

Bidragsyder

Bidragsyder

Økonomisk Politisk Center, KL Bidragsyder samt deltagelse i 

projektgruppen

Kommunernes It-Arkitekturråd Kommunal følgegruppe

Center for Digitalisering og 

Teknologi, KL

Bidragsyder samt deltagelse i 

projektgruppen

KLK Bidragsyder 

Rådgiver
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Interessentlandskab

Foranalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem KLs 

Center for Digitalisering og Teknologi, Center for 

Velfærdsteknologi og Økonomisk Politisk Center. 

Projektejerskabet er forankret i KLs Center for 

Digitalisering og Teknologi og foranalysens styregruppe 

består af repræsentanter fra henholdsvis KOMBIT, KLs 

Center for Digitalisering og Teknologi, Center for 

Velfærdsteknologi, Økonomisk Politisk Center, Center for 

Social og Sundhed. 

Foranalysen er baseret på input fra mange forskellige 

interessenter. For at indsamle viden om udfordringer med 

data og igangværende initiativer er der bl.a. afholdt 

workshops med KLs fagområder listet i figuren til højre 

samt afholdt løbende møder med KLK, Center for 

Digitalisering og Teknologi, Kommunernes It-Arkitekturråd 

og konsulenthuset Gartner. Gartner har været en løbende 

sparringspartner ift. at udfordre og kvalificere arbejdet.
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Proces og metode
Datadagsordenen som helhed indeholder et væld at forskellige vinkler 

og tematikker. I projektet har vi indledningsvist drøftet hvad vi forstår 

ved data, og hvad der ligger i forståelsen, og omfang af 

datadagsordenen. 

I foråret, lige inden Danmark blev ramt af Corona-epidemien, blev der 

holdt en række workshops både internt i KL, med kommuner både øst 

og vest for Storebælt, i KOMBIT og i Kommunernes it-arkitekturtråd mfl. 

Formålet var at tegne et udfordringsbillede for kommunerne på det 

digitale område, som input til Kommunernes kommende 

Digitaliseringsprogram 2021-2025. De input, der er indsamlet i den 

proces handlede ikke kun om data, men bredt om digitalisering. Der var 

dog rigtig mange af de input, der handlede om data. 

De input, der handlede om data, har projektgruppen samlet til et 

udfordringsbillede og kategoriseret i nogle overordnede tematikker, som 

vi kunne se gik igen. Kategoriseringen i data-tematikker resulterede i 9 

temaer, som blev præsenteret og efterprøvet på workshops om 

dataudfordringer i KL , hvorefter vi kunne se, at det var relevant med 

yderligere et tema om den overordnede styring og governance af data. 

De ti temaer præsenteres og foldes ud i selve analysen nedenfor. 

Det er vigtigt at understrege, at der kan være overlap mellem temaerne. 

Det er ikke altafgørende, om en udfordring ligger indenfor det ene eller 

det andet tema. Temaerne skal mest af alt ses som anvisning af en 

struktur for denne meget brede dagsorden, når vi sporer os ind på, 

hvad der konkret ligger i dataudfordringerne, der er kortlagt som en del 

af projektet.  

KOMBIT foreslog et separat tema om 

den fælleskommunale infrastruktur. Temaet er yderst relevant, men vurderes i 

denne sammenhæng mere som en mulig løsning, eller svar på en del af 

udfordringsbilledet, frem for et relevant tema om udfordringer med data. 

Udfordringsbilledet der indledningsvist er dannet fra input til Kommunernes 

digitaliseringsprogram 2021-2025 er kvalificeret og analyseret ud fra de 

indsamlede dataudfordringer på workshops med KLs fagområder samt 

KOMBIT. Det har ledt frem til udfordringsbilledet, der præsenteres i analysen 

nedenfor. 

Foruden input fra strategiarbejdet i foråret og workshops i KL består 

grundlaget for analysen af input til de aktuelt igangværende datainitiativer. For 

at snævre ind, hvad der er i scope i forhold til et overblik over projekter, er der 

taget afsæt i projekter eller initiativer, der på den ene eller anden måde 

arbejder med at imødekomme de udfordringer med data, der fremgår af 

udfordringsbilledet. 

Derudover har hvert fagområde udarbejdet en fortælling eller et ‘narrativ’ som 

kort rammesætter datakultur, tradition og historik på de enkelte fagområder. 

Narrativerne, som indgår som delleverance i projektet, giver en nødvendig 

baggrundsviden ift. dataudfordringerne på kommunernes fagområder. 

På næste planche er en tegning af processen for tilvejebringelse af 

dataudfordringsbilledet. 



Dialogmøde med Vejle- og Kbh.s 
kommune   18/02/20

Workshop med KOMBIT
25/02/20

Workshop med Center for 
Digitalisering og Teknologi
24/01/20 

Workshop med 
kommunaldirektører
20/02/20 

Proces frem mod Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025

Workshop i
Kommunernes It-Arkitekturråd

26/09/19

Workshop med Teknik og Miljø
27/01/20

Workshop med 
Social og Sundhed
07/02/20

Workshop med 
Beskæftigelsesområdet 
og Børn og Skole 

Samlet udfordringsbillede for Kommuner, KL og KOMBIT på dataområdet

Digitaliserings-
program for 
2021-2025

Workshop med KOMBIT 
19/08/20 

Proces i foranalyse om tværgående datastrategi 

Workshop med 
Teknik & Miljø
25/08/20

Workshop med Social, 
Sundhed & BUF 26/08/20

Workshop med CVB
27/08/20

Workshop med ØS 28/08/20 Tværgående 
datastrategi

Input om data: udgangspunkt for foranalysen

Præsentation af dataudfordringer for KLs 
arkitekter i Center for Digitalisering og Teknologi

Præsentation af dataudfordringer 
for KLK
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3. ANALYSE
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3. Analyse

Analysen er baseret på det udfordringsbillede, som 

præsenteres nedenfor samt overblikket over 

igangværende dataprojekter og initiativer, der er vurderet 

at have tilknytning til de 10 temaer, og som dermed aktuelt 

arbejder med at imødekomme dataudfordringerne i KL. 

Som beskrevet ovenfor har vi i projektet identificeret 10 

overordnede temaer, som går igen i de udfordringer vedr. 

data, som er indsamlet i projektet. 

Nogle af temaerne har karakter af "middel" og andre af 

"mål”. Derudover er der også flere dimensioner i temaerne 

man kunne vælge at bringe i spil. Fx er der tema, der 

handler mere om konkret anvendelse af data, imens nogle 

af temaerne handler mere om forudsætninger, der skal 

være tilstede, eller kræver fokus, før end kommunerne får 

den fulde værdi af at bringe data i spil. 

Groft inddelt kan tema 1 + 2 karakteriseres som temaer, 

der handler om slutbrugere (’kommune’ og ’borgere’). 

Tema 3-7 er zoomet ind på data og datakvaliteter. Kategori 

8 og 9 åbner op vedr. ’nye’ teknologier’ og ’markedet’. 

Tema 10 er en form for overligger på de øvrige temaer og 

handler om styring af alle elementer af arbejdet med data. 

På næste planche ses en oversigt over de ti temaer. 

På planchen efter ses udfordringsbilledet. Der er sat et kryds i de temaer, 

som blev fremhævet som de temaer, der indeholder de aktuelt vigtigste 

udfordringer. Det skal dog understreges, at alle ti temaer er vurderet vigtige, 

og at krydserne derfor skal ses som udtryk for en mulig aktuel prioritering af 

de kommende indsatser. Deltagerne på de afholdte workshops var udpeget af 

styregruppen samt af de øvrige kontorchefer for KLs fagområder.  

På de efterfølgende plancher foldes hvert tema ud og udfordringerne 

beskrives ud fra de input, der er indsamlet på workshops i KL. Nederst på 

hver planche om hvert tema er der i en pil indsat projektgruppens anbefaling 

til det kommende arbejde i KL. 

I det videre arbejde med en datastrategi kan man med fordel for hvert data-

tema lave en vurdering, en form for gap-analyse, i forhold til hvor langt 

kommunerne er fra en ”idealtilstand”. Det er ikke indenfor rammerne af denne 

foranalyse, da det kræver en fælles opfattelse af, hvad der er 

”idealtilstanden”. Først efter udarbejdelse af strategiske mål sammen med 

kommunerne kan man vurdere, hvor langt kommunerne er fra målene. 

For at kunne lægge op til det videre arbejde vedr. data, der tager 

udgangspunkt i kommunernes forretningsmæssige databehov, er der som 

opsamling på analysen udarbejdet 10 anbefalinger til det fremadrettede 

arbejde med data i KL. 

Anbefalingerne samles sidst i denne foranalyse.
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10 tværgående datatemaer

Eksempler på hvad temaerne indeholder (ikke udtømmende):

1. Datadrevet forretningsunderstøttelse Bedre anvendelse af data til effektmåling, kvalitetssikring, BI, analyse og 

ledelsesinfo

2. Borgerens data Bedre sikring af tillid, transparans, adgang og overblik over "borgerdata" 

3. Effektiv deling- og anvendelse af data Begrænsninger ved siloorganisering/strukturer, mangel på viden om- og værdi med 

data

4. Datastandardisering  Mangel på standardisering og fælles sprog samt governance for datastandardisering

5. Datakvalitet Herunder dårlig registerings- og dokumentationspraksis, og forståelse af datakvalitet

6. Datakompetencer Mangel på datakompetencer og fælles forståelse af data-værdikæde

7. Datasikkerhed og dataetik Bedre fælles tilgang til arbejdet om informationssikkerhed, dataetik, GDPR mv. 

8. "Nye" datateknologier Anvendelse af IOT, sensorer, herunder manglende standarder for begge

9. Leverandørmarked Ringe muligheder for at sikre adgang til data, fx dårlige udbud/kontrakter

10. Fælles styring af arbejdet med data For alle 10 ovenstående temaer mangler en fælles organisering, styring og 

governancestruktur af arbejdet med data; herunder roller, ansvar, og kompetencer
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Data-fødekæden

Som tidligere nævnt har nogle af data-temaerne ovenfor karakter af "middel" og andre af "mål”. Derudover er der også 

flere dimensioner i temaerne man kunne vælge at bringe i spil. Fx er der tema, der handler mere om konkret 

anvendelse af data, imens nogle af temaerne handler mere om forudsætninger, der skal være tilstede. Som supplement 

til datatemaerne viser ovenstående figur forskellige ”trin på datarejsen”. Modellen kan sætte dataarbejdet i relation til 

forretningen, men også give et andet grundlag for at have en fælles drøftelse af roller, ansvar, kompetencer, datakvalitet 

mv. Fx kan man zoome ind på de elementer, som har en indvirkning på datakvalitet: Datafødsel, dokumentation og 

anvendelse, fx Business Intelligence.



Udfordringsbillede
- Krydserne er udtryk for særligt fremhævede aktuelle udfordringer 
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1. Datadrevet forretningsunderstøttelse

Bedre anvendelse af data til effektmåling, kvalitetssikring, BI, analyse og ledelsesinfo.
X X X X

2. Borgerens data

Bedre sikring af tillid, transparans, adgang og overblik over "borgerdata" 
X

3. Effektiv deling af data og anvendelse af data

Begrænsninger ved siloorganisering/strukturer, mangel på viden om- og værdi med data
X X X

4. Datastandardisering og tværfaglig tilgang

Mangel på standardisering og fælles sprog samt governance for datastandardisering
X X X X

5. Datakvalitet 

Herunder dårlig registerings- og dokumentationspraksis, og forståelse af datakvalitet
X X X X

6. Datakompentencer 

Mangel på datakompetencer og fælles forståelse af værdi med data
X X X X

7. Datasikkerhed, dataetik

Bedre fælles tilgang til arbejdet om informationssikkerhed, dataetik, GDPR mv. 
X X

8. "Nye" datateknologier

Anvendelse af IOT, sensorer, herunder manglende standarder for begge

9. Leverandørmarked

Ringe muligheder for at sikre adgang til data, fx dårlige udbud/kontrakter
X X

10. Fælles styring af arbejdet med data

For alle 10 ovenstående temaer mangler en fælles organisering/styring og governancestruktur 
X X X

FORANALYSE OM EN TVÆRGÅENDE DATASTRATEGI
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1. Datadrevet forretningsunderstøttelse
Temaet handler om data til styring i kommunen som forretning eller det, man kan kalde 

databaseret forretningsunderstøttelse. Her handler det om data vedr. kommunens 

kerneopgavevaretagelse og temaet kan fx handle om udfordringer vedrørende data til 

effektmåling af indsatser, eller opfølgning i fagforvaltningerne. Det kan også vedrøre 

data til brug for Business Intelligens (BI), analyser (predictive analytics), statistik, 

ledelsesinformation mv. i kommunens økonomiafdeling/dataanalyse-afdeling. 

Manglende forståelse af data-værdi-kæden og dårligt grundlag for at tydeliggøre 

effekt og kvalitet af indsatser

Udfordringerne, der er nævnt under dette tema handler bl.a. om manglende forståelse 

af, at data skal have værdi i hele styringskæden. Fx fra datafangst til forretningsbrug, til 

ledelsesinformation, og drift helt op til et politisk niveau. Det handler om forståelsen 

hos den enkelte medarbejder for, at data ikke blot anvendes til egne formål fx den sag 

man sidder med, men i fremtiden bliver en aktiv og værdiskabende ressource der fx 

anvendes til nøgletal, træning af algoritmer mm.

Det handler også om forståelsen for, hvad det betyder at validere data, så fejl i ét 

system ikke ‘slår igennem’ i øvrige systemer. Det handler om en forståelse for, at data 

kan have en værdi i andre systemer, til andre analyser, statistikker mv. Det kræver 

nogen gange, at man undrer sig over tallene, selv om de er ”som det plejer”. 

Den manglende forståelse af værdien af valide data og data-værdi-kæden betyder fx 

også, at  måling af effekten af forskellige indsatser er en udfordring. Det er vanskeligt 

for kommunerne med afsæt i data at præsentere effekt og faglige resultater og dermed 

kvaliteten af indsatser for borgerne.

Udvalgt citat om udfordringen

”Vi er for dårlige til at forklare hvad vi 

leverer til borgerne, og hvad vi 

præsterer af kvalitet. Fx konkret 

forklare hvilken værdi det er 

kommunerne skaber i dagens 

velfærdssamfund” 

Anbefaling: Skabe grundlag for bedre dataunderstøttelse, datakultur og 

forståelse for dataværdikæden i kommunerne
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2. Borgerens data
Der er i arbejdet med indhentning af input til udarbejdelse af Kommunernes 

digitaliseringsprogram 2021-2025 nævnt udfordringer, der særligt knytter sig til den 

dagsorden, der handler om at sikre borgerne adgang- og overblik over egne data. 

Mangel på overblik om borgerens data og kommunens anvendelse

I forbindelse med foranalysen er der konkret nævnt en udfordring om, sammenstilling af 

overblik over alle de kalender-relevante aktiviteter som foregår mellem en borger og 

kommunen, men ellers har temaet ikke været særligt betonet.  

En forklaring kan være, at der allerede er indsatser i gang som ”Mit Overblik”, hvor borgere 

fx tilbydes et godt digitalt overblik over egne oplysninger på tværs af offentlige 

myndigheder. Målet er gennem åbenhed at styrke borgernes tillid til den offentlige 

forvaltnings behandling af borgernes sager.

Informationer og data fra de kommunale fagsystemer skal for alle borgere være værdi- og 

meningsfulde for borgeren. Det er derfor væsentligt at data er struktureret, tilgængelige og 

i høj kvalitet, og kan vises på en måde der giver mening for borgeren. 

Borgerblikket skal sikre en løbende udvidelse af hvilke typer informationer borgerne har 

adgang til, primært via genbrug og videreudvikling af den fælleskommunale infrastruktur. 

Aktuelt udestår tilslutning af fagsystemer og sikring af kvalitet i data, der sendes til 

indekserne, hvilket fører til anbefalingen nedenfor. Dagsordenen har stor opmærksomhed i 

kommunerne. Flere kommuner arbejder med initiativer, som fx Silkeborgs ”borgerindsigt” 

for at imødekomme de mange agtindsigtssager og lave samskabelse med borgerne om 

deres egne sager.

Udvalgte citater om udfordringen

Formålet er at tilbyde den enkelte 

borger et bedre overblik og øget 

indsigt i deres sager og ydelser. Og 

det er altså et skridt mod at skabe 

større grad af åbenhed og 

gennemsigtighed for borgeren. 

Ønsket er at borgeren derigennem 

fortsat oplever en høj tillid til det 

offentlige og til håndteringen af 

deres oplysninger

Anbefaling: Sikring af kvalitet i data der udstilles til borgerne 

”Det handler om at 

opretholde borgernes 

tillid til kommunens brug 

af data”
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3. Effektiv deling- og anvendelse af data 
Temaet om effektiv deling- og anvendelse af data handler om udfordringer i 

forbindelse med at skabe værdi og kvalitetsudvikle i kommunerne ved deling og 

anvendelse af data. Temaet rummer også dagsordenen om fx at realisere 

helhedsorienteret sagsbehandling. Deling af data kan både være internt i 

kommunen (mellem forvaltninger)/på tværs af fagområder og mellem sektorer 

eller mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. 

Manglende deling- og forståelse for datas anvendelsesmuligheder

En udfordring der fremhæves af KLs fagområder er manglende mulighed for at  

sikre, at relevante fagpersoner har adgang til al relevant data, når de skal 

bruge det. Data er ikke altid tilgængelig på tværs (fx på grund af manglende 

integrationer). Udfordringen er også, at medarbejdere ikke altid ved, at de 

mangler data, fordi de ikke ved, at de findes. Data ‘aktiveres’ derfor ikke på 

tværs af sektorer. Det er ikke et spørgsmål om, at man ikke vil dele data, men 

derimod, at der er barrierer med systemer der ikke ”taler” sammen eller som 

fagpersoner ikke adgang til. Der kan også i kommunerne være en manglende 

bevidsthed om hvad andre har behov for ift. data, og hvordan det 

bidrager/påvirker ift. andre tiltag. 

Udvalgte citater om udfordringen

”Data giver et helhedsorienteret overblik over 

den opgave/udfordring, som skal løses. 

Eksempel: De kommunale bygninger er for dyre, 

og for dårlige for klimaet. Vi løser problemet ved 

at skifte vinduer, gulve osv. Men uden data ved 

vi ikke hvilken bygning vi skal starte med og 

hvordan vi kan løse problemet bedst. Data er 

nøglen til at løse opgaven bedst muligt” 

”Data er ikke tilgængelig på tværs fx på grund 

af manglende integrationer, eller medarbejdere 

ved ikke, at de mangler data, fordi de ikke ved 

at de findes.”

Anbefaling: Fokus på forudsætningerne i temaet (juridisk, 

organisatorisk og teknisk) og samspillet mellem forudsætningerne
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4. Datastandardisering
Temaet handler om en generel mangel på standardiserede data. Fx mangler et 

fælles sprog som muliggør deling af data internt på kommunens fagområder, 

mellem fagområder, og ikke mindst på tværs af kommuner. Potentialet med 

datastandardisering er bl.a. muligheden for at genkende, genfinde og 

genanvende data.

Manglende datastandardisering og fælles styring

Det er meget forskelligt hvordan eventuelle databeskrivelser frembringes, 

godkendes/standardiseres og vedligeholdes. Velfærdsområderne er som 

forbundne kar, hvor ex. borgere ofte har sager i forskellige fagforvaltninger. 

Der er mange it-systemer, og it-leverandører, til at understøtte kommunens 

mangfoldige opgaveløsning. Men en stor differentiering ift. IT-understøttelse 

kræver det, at man går standardiseret til værks. Både ift. udviklingsomkostninger, 

men også ift. ensartet kommunikation og dokumentation på tværs.

Standardisering er forudsætningen for, at vi kan lave fælleskommunal læring, og 

sikre ens forståelse på tværs af både systemmæssig- og geografisk spredning. 

Fx kunne vi fælleskommunalt fremadrettet have et fælles- og vedvarende fokus 

på data og datastandarder med fælles principper og fælles metode.

Udvalgte citater om udfordringen

”Hvis vi som kommuner skal lykkedes med 

at skabe en helhedsorienteret indsats for 

borgerne, og i øvrigt skabe læring med data 

der går på tværs, så forudsætter det at vi 

har et ens udgangspunkt når vi snakker 

data”

Anbefaling: Bedre styring af standardisering af data på tværs af 

fagområder og fælles metode og principper 
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5. Datakvalitet
Datakvalitet fylder som tema rigtig meget. Ofte handler det om uensartet 

registreringspraksis, men også om manglende fælles forståelse af datakvalitet.  

Det er de forrentningsmæssige behov, der skal være drivende men det kræver 

en ensartet forståelse af de forretningsmæssige behov, der ligger til grund for 

data. 

Mangel på datakvalitet og fælles forståelse af datakvalitet

Det koster noget at sikre datakvalitet og datasikkerhed, men et sted man kunne 

løfte er arbejde med leverandørkontrakter og implementering af 

datastandarderne direkte i fagsystemerne. 

Der efterlyses også fælles dataspecialister på hvert enkelt fagområde og på det 

tværgående som kommunerne og leverandører kan få rådgivning fra, så 

datakvaliteten bedre kan sikres. Kommunerne efterspørger fælles 

metode/sprog datadeklaration: hvem har ansvaret for data, er der nogen, der 

har bearbejdet data, og hvem er ophavsmand til data?

En del af løsningen kunne være en deklaration af datakvalitet. Der skal være 

en åbenhed i en forretningsmæssig term om, hvordan vi behandler data og 

hvordan vi skal sikre datakvalitet. Dette er også en fordel for leverandører og 

kommuner, fordi det skaber en forståelse af, at datakvalitet er vigtigt. 

Udvalgte citater om udfordringen

”Proces mellem leverandør og kommuner er ofte 

ikke god. Fx hvis leverandør finder fejl i data, så 

kontakter de ikke kommune, så det kan blive 

rettet. Så det er hjælp til governance, der er med 

til at sikre datakvalitet”

”Der mangler en datakvalitetsorganisation i 

kommunal regi…[…]. Der er behov for 

feedbackmekanismer og systematik for at 

opnå kvalitet. Det handler mere om 

organisatorisk setup, end teknisk 

understøttelse”

Anbefaling: Fælleskommunalt fokus på datakvalitet. Fx bedre 

vejledning til fx registreringspraksis og mere ledelsesfokus
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6. Datakompetencer

Temaet om datakompetencer handler om fokus på, at dagsordenen om at skabe 

mere værdi med data også forudsætter løft af datakompetencerne i kommunerne.

Manglende kompetenceudvikling og ledelsesmæssig fokus på datakultur

Grundlæggende tematikker som fx "(manglende) datakultur” og "integration af data” 

i kerneopgaven indgår også i temaet om datakompetencer. 

Bedre data kræver bedre registreringspraksis, og det kræver kompetencer blandt 

medarbejdere. Samtidig skal medarbejdere kunne se formålet, da det kræver mere 

tid. Det kræver også forståelse for de tværgående gevinster ved bedre 

registrering/dokumentation af data. At ”udvikle gode data” kræver også 

kompetencer blandt lederne. Der handler især om organisering af arbejdet, 

ledelsesmæssig forankring og prioritering mv. 

Datakompetencer ift. værdifulde data 

Grundlaget for at arbejde dataunderstøttet kræver en anerkendelse af, at der er tale 

om et forandringsprojekt, som kræver fuld ledelsesmæssig fokus og involvering, 

bl.a. i oversættelse og implementering. Kompetencevinklen gælder hele vejen rundt 

i værdi-kæden. 

Udvalgt citat om udfordringen

At arbejde dataunderstøttet er på visse områder 

en forholdsvis ny opgave i kommunerne. Og for 

mange ledere og medarbejdere en opgave som 

ved første øjekast ligner en administrativ øvelse 

som ikke tilføjer værdi til kerneopgaven. Den 

dataunderstøttede praksis kan således have 

meget svære vilkår i en kommunal praksis. Det 

kræver en anerkendelse af, at der i ordets 

egentlige forstand er tale om et 

forandringsprojekt, som kræver fuld 

ledelsesmæssig fokus og involvering, bl.a. i 

oversættelse og implementering. 

Anbefaling: Understøtte datakompetencen i kommunerne. Fx vifte af 

tilbud til kommunerne ift. kompetenceudvikling om bl.a. værdien af data. 
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7. Datasikkerhed og dataetik 

Temaet handler foruden datasikkerhed om etiske dilemmaer som fx, om 

kommunen må bruge handle på den viden og de indsigter, som kan skabes 

med data. Med andre ord, om viden forpligter kommunen?

Anvendelse af data kræver fokus på både sikkerhed, etik og jura 

Der har været stor fokus på data- og informationssikkerhed med GDPR. Der 

nævnes fra kommunerne især udfordringer forbundet med udarbejdelse af 

databehandleraftaler. Dataetik bliver også nævnt som et område, hvor 

kommunerne, ud over de juridiske bindinger, er i tvivl om, i hvilken udstrækning 

data må deles og anvendes til fx opsporing af borgere.

Eftersom data er central i løsningen af de kommunale kerneopgaver og skal 

kunne skabe værdi, er det vigtigt, at øge fokus på sikkerhed men også de 

muligheder der er. Teamet handler ikke udelukkende om begrænsninger. KL 

kan måske understøtte en mere synlig retning ift. hvilke muligheder der er 

indenfor nogle mere klare rammer. 

På den ene side skal kommunerne have fokus på vigtigheden af, at forvente 

data etisk korrekt, men savner også hjælp til at synliggøre hvad vi gerne må 

med data. KL skal understøtte, at kommunerne kan navigere i det her brede og 

svære felt. 

Anbefaling: KL skal understøtte at kommunerne kan navigere i et 

svært felt samt sikre fokus på det kommunerne godt må.  
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8. "Nye" datateknologier
Anvendelse af teknologigenererede data og krav til disse data

Nye teknologier introduceres kontinuerligt i kommunerne og understøtter leveringen af velfærds-

og serviceydelser på tværs af fagområder. Brugen af teknologi har potentialet til at kunne 

generere mange typer af data automatisk, herunder både produktionsdata (fx velfærdsteknologi, 

IoT), faglige data (fx måleapparatur, wearables, testscore) og effektdata (fx PRO-data). 

Anvendelse af sensordata forventes eksempelvis at får en stor rolle ift. klimadagsordenen, men 

også smart city vil indgå i kommunernes kommende digitaliseringsprogrammer. 

Bedre udnyttelse af teknologier til generering af eksisterende og nye datakilder

De udfordringer danske kommuner står over for på den tekniske del af Internet og Things peger 

på, at der er behov for en fælleskommunal indsats i forhold til infrastruktur, it-arkitektur og data. 

Kommunerne er udfordret af den tekniske kompleksitet der ligger i håndteringen af IOT data. 

Dvs. at indsamle, sende, opbevare, analysere og sammenkøre realtidsdata med eksisterende 

data. De anvender i dag typisk end-to-end løsninger med både risiko for lock-in effekt samt 

udfordringer med at dele og sammenligne data grundet egne standarder i de respektive 

løsninger. 

Mængden af data som efterspørges, er stigende. Dokumentations- og registreringsbyrden kan i 

mange tilfælde nedbringes ved at bruge nye datateknologier. Fremtidige teknologier, fx 

integration af internet i apparatur m.v. har ligeledes potentialet til automatisk at generere data og 

placere disse data de rigtige steder, fx i borgerjournaler, regnskabssystemer m.v. Det kræver dog 

en opmærksomhed på standarder automatisk genererede data og integration til fagsystemer.

Det skal afklares i hvilket omfang teknologi kan generere flere og bedre data og 

reducere dokumentations- og registreringsbyrden i kommunerne
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9. Velfungerende leverandørmarked
Temaet handler især om fokus på kommunernes data i kontrakter og 

leverandørstyring. 

Manglende krav om data ved anskaffelser

Der mangler incitamenter til at sikre de nødvendige data. Kommunerne bør have 

fokus på leverandørers manglende incitamenter til at prioritere data til kommunen. 

Der er også udfordringer med uklare bestillinger og krav fra kommunerne, og det 

kan føre til dårlige udbud/kontrakter. 

Kommunerne skal hjælpes til at stille krav om data og lovgivningsoplysninger ved 

anskaffelser. Der er desværre eksempler på, at leverandørerne udsulter kommunens 

data og udvikler egne datasæt, som kommunen så kan købe. 

KL kan fx understøtte en bedre dialog med markedet om udvikling og kravsætning 

ift. systemerne og opsætning. Der er en høj kompleksitet, fx mange krav, og mange 

leverandører. En del af problematikken løftes vi SKIs rammeaftaler, som er ét 

værktøj til at sikre, at systemerne kan levere data. Det er ofte ikke nok at kunne 

henvise til rammearkitekturen og standarder. Det kræver mere for at sikre, at det 

bliver implementeret. Fx fler-leverandør-strategi og fokus på hvordan kommunen 

kan prioritere i de mange projekter som ”lander” hos kommunen?

Udvalgte citater om udfordringen

Det handler om incitamenter til at sikre gode 

data. Der kan være uklare bestillinger hos 

kunden eller dårlige udbud/kontrakter, men 

der er også et skisma mellem ‘gode 

systemer til sagsbehandling’ og ‘gode 

systemer til data’

Anbefaling: Bedre understøtte kommunerne i at skabe rammerne for 

bedre samarbejde med leverandører

”Kommunernes står alt for alene ift. 

at stille de rigtige krav. Fx om 

systemerne er sat rigtig op og om 

historikken er kommet med fra det 

gamle system” 



FORANALYSE OM EN TVÆRGÅENDE DATASTRATEGI

10. Fælles styring af arbejdet med data
Temaet handler om et fokus på at kommunerne kan have behov for, at KL 

samler og faciliterer arbejdet med data. 

Mangel på fælles tilgang og styring af arbejdet med data

Lige nu mangler en bedre kobling mellem KL og KOMBIT, så der etableres en 

tydelig governance. Beslutninger om udveksling af data fx mellem myndigheder 

ligger lige nu mellem to stole: mellem interessevaretagelse og projektet, og 

løftes derfor ikke i den nuværende governance-model.

KL’s rolle ift. at facilitere arbejdet med data

Det kræver et vedvarende fokus på data og datastandarder. Det peger på 

behovet for en vision i en datastrategi: hvad vil KL? Hvordan tværkommunalt 

understøtte og prioritere, at der er mandat ift. fx en standard. 

Et eksempel ift. data-governance er, at det gennemgående er uklart på tværs af 

områder hvordan data frembringes, godkendes/standardiseres og 

vedligeholdes. Implikationer, der følger denne uklarhed, er fx tvivl om hvilket 

mandat der følger data. Hvem der fx står bag beslutningen? Hvem der har givet 

input til beslutningen? Hvad er konsekvenser, der følger etc. 

Udvalgte citater om udfordringen

”KL skal have mandat og 

førerret tilbage, og være 

progressiv ift. staten”

”Der mangler en fælleskommunal 

enhed eller et fælleskommunalt 

beslutningsrum for data, der 

vedvarende har fokus på data og 

datastandarder”

Anbefaling: Fælleskommunalt fokus på ens styring af arbejdet med 

data 
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Oversigt over igangværende datainitiativer

Aktuelle 

igangværende 

initiativer i KL og 

KOMBIT placeret 

efter:

Farve: ”Afsender”

X-aksen: Bredde

Y-aksen: data-

temaer

Se bilag 2 for at se 

de enkelte projekter
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Input til analysen fra den kommunale følgegruppe

Kommunernes It-Arkitekturråd har haft rollen som kommunal 

følgegruppe. 

Rådet har foruden opbakning til arbejdet og betoning af emnets 

aktualitet for kommunerne påpeget forskellige problemstillinger og

aspekter inden for dataområdet, som umuligt kan løses på én gang, 

hvorfor det er nødvendigt at prioritere.

Rådet har peget de på vigtigheden af at datastandardisering og 

klassifikation af data bliver samordnet på tværs af det 

fælleskommunale og fællesoffentlige. 

Rådet nævnte, at følgende emner inden for dataområdet kunne 

være interessante at belyse i arbejdet med en datastrategi:

› Karakteristik af data

› Præcisering af ”værdi” for borgerne på prioriterede områder

› Dataetik og lovgivning

› Hvad der skal til for at skabe adgang til svært tilgængelige data, 

herunder opstille krav i forbindelse med anskaffelser

› Hvad der skal til for at skabe syntetiske/anonymiserede data for 

at øge tilgængelighed til data og opnå flere 

anvendelsesmuligheder, bl.a. ved at kunne udstille som Åbne 

Data.

Rådet blev d. 24. september 2020 præsenteret for de foreløbige 

resultater af foranalysen. 

På mødet gav Rådet udtryk for en undren over, at fagområderne i 

KL i mindre grad har identificeret udfordringer ved to af 

hovedtemaerne; ”nye” datateknologier samt ‘data til myndighedens 

egen styring’. 

Derfor mente rådet, at KL i det fremadrettede arbejde bør inddrage 

kommunerne, da disse to temaer er væsentlige for det kommunale 

arbejde. Rådet roste derudover inddelingen af udfordringer og behov 

efter temaer og fagområder, da modellen giver et godt overblik over 

et bredt og komplekst emne.

Projektet er opmærksom på, at de af Rådet nævnte to temaer også 

er vigtige, og at udfordringsbilledet primært tjener det formål at 

bidrage med et første udkast til et prioriteringsgrundlag, som skal 

kvalificeres sammen med kommunerne i det videre arbejde. 

Som det fremgår i afsnittet om ‘nødvendige elementer i en 

datastrategi’, er inddragelse af kommunerne væsentlig element i 

foranalysens anbefalinger til det videre arbejde. 
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Opsamling på analysen

Der er for hvert datatema opstillet 1 anbefaling. 

Dermed er der opstillet 10 anbefalinger som kan ses 

på figuren til højre. Anbefalingerne forankres i arbejdet 

med en datastrategi, som forpligter på tværs i KL. 

Derudover opstiller udfordringsbilledet et første 

forsigtige bud på, hvor der særligt er aktuelle 

udfordringer, som kan give anledning til en prioritering 

i det fremadrettede arbejde. 

Projektgruppen foreslår inddragelse af kommunerne 

for at kvalificere udfordringerne og sikre, at der ikke er 

blinde vinkler. It-Arkitekturrådet anbefalede ligeledes 

inddragelse af kommunerne foruden en opfordring til 

at temaet om ‘nye’ datateknologier ikke nedprioriteres 

i det videre arbejde. 

Oversigten over igangværende datainitiativer kunne 

antyde, at KL/KOMBIT har nogle blinde vinkler ift. den 

relativt store bredde i dataudfordringerne, som 

datatemaerne er udtryk for. Det peger i retning af en 

mere struktureret og strategisk tilgang ift. data på 

tværs i KL. I det følgende kapitel opstilles et konkret 

oplæg til, hvordan man kan arbejde mere strategisk 

og struktureret med data.

Tilgængelighed og overblik2. I forhold til borgerens data skal der sikres kvalitet af data, der udstilles

1. Skabe grundlag for bedre dataunderstøttelse, datakultur og for 

dataværdikæden i kommunerne

3. Fokus på forudsætningerne i temaet (juridisk, organisatorisk og teknisk) 

og samspillet imellem forudsætningerne 

4. Mere standardisering af data på tværs af fagområder og fælles metode og 
principper

5. Fælleskommunalt fokus på datakvalitet. Fx bedre vejledning til 
registreringspraksis og mere ledelsesfokus

6. Stille en vifte af tilbud til rådighed for kommunerne ift. 

kompetenceudvikling om bl.a. værdien af data

7. KL skal understøtte at kommunerne kan navigere i et svært felt samt sikre 
fokus på kommunernes faktiske muligheder ift. data

9. Bedre understøtte kommunerne i at skabe rammerne for bedre 
samarbejde med leverandører

10. Fælleskommunalt fokus på ens styring af arbejdet med data 

8. Det skal afklares i hvilket omfang teknologi kan generere flere og bedre 

data og reducere dokumentations- og registreringsbyrden i kommunerne
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4. IDENTIFIKATION AF 
NØDVENDIGE ELEMENTER I 
TVÆRGÅENDE 
DATASTRATEGI
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Vision og roadmap

Som rådgiver på projektet har rådgivningsvirksomheden Gartner bl.a. 

givet input til nødvendige elementer i en tværgående datastrategi. I det 

følgende oplistet et sammendrag af anbefalinger fra Gartner i punktform 

relateret til præmisser og proces mv. ift. udarbejdelse af en datastrategi. 

Anbefalingerne skal ses som supplement til analysen og de konkrete 

forslag til indholdstemaer, og de bæres med videre til kapitel 6, med de 

samlede anbefalinger til det videre arbejde, nedenfor:

➢ Afsæt i de forretningsmæssige behov og sikre ejerskab 

hos de primære interessenter

➢ Vision og klare strategiske mål 

Herunder nedbrudt i operationaliserbare målsætninger. Når 

mål og retning er fastsat vil det være muligt at udarbejde 

en gap-analyse: hvor langt er vi fra en ”idealtilstand”?

➢ Styring af arbejdet med data, herunder data-governance, 

er som beskrevet i tema 10 i analysen et væsentligt 

element i at forankre en datastrategi. Alle udfordringer, der 

er identificeret i foranalysen er tværgående, og det giver 

anledning til en fælles tilgang fremadrettet. 

➢ Sikre afsæt i det fælles digitale fundament. Dette beskrives 

i kapitel 5 nedenfor.

Afsæt i de 
forretnings-
mæssige 
behov

Vision og 
klare 
strate-
giske mål 

Styring af 
arbejdet 
med data 
(gover-
nance-
model)  

Gap-analyse: 
hvor langt er vi 
fra 
”idealtilstand”

I forlængelse af punktet om styring præsenterer de følgende 

slides input til, hvorledes vi i KL kan organisere arbejdet med at 

skabe en fælles tilgang til arbejdet med data; hvilke roller, 

ansvar, governance-struktur og kompetencer. 

Figuren nedenfor er, med afsæt i input fra Gartner, et første oplæg til de 

næste trin på kortere sigt. Det anbefales, at der i det videre arbejde 

udarbejdes et egentligt roadmap med mål på kort og lang sigt.
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Oplæg til styring af tværgående data

Forudsætninger

• Fælles strategi med aftalte mål at styre efter

• Aftalte roller, ansvar for målopfyldelse/opfølgning, ansvar for udførelse af aktiviteter

• Aftalte grænser(områder) at styre på, og på tværs af

• Styringsmodel for styring på tværs af grænser

• Styringsmodel der passer ind i andre eksisterende styringsmodeller, f.eks. Arkitekturstyring

• Stærk forankring på fagområderne

Anbefaling: Fælleskommunalt fokus på ens styring af arbejdet med 

data 

Eksempel på generisk styringsmodel



Tværgående datastrategi

Eksempel - Strategi, mål, roller og ansvar

Strategisk 
mål  

Datastrategi Ansvarlig(e)

Datastrategi Udførende

• Definerer og udvikler strategien
• Sikrer rammer og ressourcer
• Sikrer forankring af styringsmodel
• Følger op på strategien 

• Koordinerer internt arbejde mod 
strategiske mål

• Deltager aktivt i intern og ekstern 
styring ift. styringsmodel

• Koordinerer mod anden styring, 
f.eks. arkitekturstyring

FORANALYSE OM EN TVÆRGÅENDE DATASTRATEGI



Eksempel – aftalte grænser, roller og styring
De udførende koordinerer på tværs af fagområder efter en aftalt styringsmodel. De udførende 
koordinerer også mod den aftalte styringsmodel for arkitekturstyring

Tværgående (styres via en komite)

ansvarlig udførende

udførende

udførende

udførende

udførende

udførende ansvarligansvarlig

ansvarlig

ansvarlig

ansvarlig

Arkitekturstyring

udførende
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5. OVERBLIK OVER DET 
FÆLLES FUNDAMENT
- ARKITEKTUR FOR DATA



Det Fælles Digitale Fundament – arkitektur for data

- Det Fælles Digitale Fundament er i denne foranalyse en samlet betegnelse for en fælles ramme og tilgang til 

digitalisering og it-understøttelse.

- Det Fælles Digitale Fundament, som præsenteres i den næste slide, består af følgende elementer, som er udarbejdet 

i fællesoffentligt- og eller fælleskommunalt regi, til at blive anvendt i/af projekter og løsninger: 

- en række strategier

- Produkter

- Principper

- Metoder

- Standarder

- Referencearkitekturer

- Netværk/fora

- Løsninger 

- Infrastrukturkomponenter

- Som illustreres i slide 37-40 kan fundamentet hjælpe med at skabe sammenhængende it, ved at udvikle og genbruge 

arkitekturløsninger og it-løsninger på tværs af det offentlige Danmark. Dette sker på et åbent marked som er 

tilgængeligt for alle. Fundamentet medvirker bl.a. til, at data kan blive en værdiskabende ressource, som kan deles og 

anvendes bredt, under de rette sikkerhedsmæssige rammer, med borgerens tillid og tryghed. 

- En fælles tværgående datastrategi kan sikre at Det Fælles Digitale Fundament bliver bragt korrekt i spil overfor 

projekter og løsninger, ved hjælp af fælles styring og organisering.  
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Overblik over det Fælles Digitale Fundament 

Den Fælleskommunale 
Rammearkitektur 

Den Fælleskommunale 
Infrastruktur og fælles løsninger

- Hvad har vi på hylderne vi allerede kan tage i brug ift. arbejdet med data? 
- Der udarbejdes løbende produkter/løsninger fælleskommunalt og fællesoffentlig, som bl.a. kan tages i brug i projekter, 

løsninger mfl. som  på den en eller anden måde arbejder med eller omhandler data.
- Nedenstående lister er udvalg af de produkter/løsninger der allerede er  udarbejdet fælleskommunalt og fællesoffentligt. 

- Fælles arkitekturmål 
- Fælles arkitekturprincipper 

og -regler
- Fælles klassifikationskatalog
- Byggeblokkatalog

(Datastandarder) 
- Fælles rammer og styring for

arkitekturprojekter
(Arkitekturråd og Arkitekturrapport) 
- KL-Blanketsamling

(Dataudvekslingsstandarder)
- KLE (Taksonomi for kommunale opgaver) 
- Referencearkitektur for 

Observation og Måling
- …

- Fælleskommunal Infrastruktur 
- Fælles adgangsstyring
- Fælles klassifikationssystem 
- Fælles indekser 
- Oversigt over services og snitflader 

(Digitaliseringskatalog) 
- Fælles monopolbrudssystemer 
- SBSYS
- KITOS
- OS2-løsninger
- …

Den Fællesoffentlige 
Digitale Arkitektur

- Fælles arkitekturprincipper og regler
- Fællesoffentligt modelkatalog
- Fællesoffentligt datasætkatalog 
- Datadistrubitørkatalog
- Fællesoffentlige modelregler for begrebs-

og datamodellering
- Fælles sprog for datakvalitet 
- Fællesoffentlige 

referencearkitekturer 
- Fællesoffentlig reviews af

arkitekturprojekter og modeller 
- Grunddata
- Datafordeler
- …



Løsningslandskab

Projektlandskab

Fælles Digitale Fundament

Skal sikre anvendelse af det vi har i det fælles fundament samt koordinering,
styring og retning på tværs af projekter ift. arbejdet med data

Skal sikre sammenhæng på tværs af løsninger

Tværgående
Datastrategi

Fælles 
Styrings-
model

Behov for fælles strategiske mål, og fælles styring ift. 

arbejdet med data



Fælles Digitale Fundament

Projektlandskab

Den Fællesoffentlige
Digitale Arkitektur

Den Fælleskommunale
Rammearkitektur

Den Fælleskommunale 
Infrastruktur og 
fælles løsninger

Løsningslandskab

Fællesoffentlige projekter

Fælleskommunale projekter

KL 
projekter

KOMBIT 
projekter

Infrastruktur Fagsystemer

AI-løsninger og 
andre ”nye” 
teknologier

Ledelses-
informations-

systemer

Selvbetjenings-
løsninger

Overbliks-
løsninger

Kommunale projekter

En tværgående datastrategi skal hjælpe med, at 
definere fælles strategiske mål for arbejdet med data

Fælles 
Registre

Hvordan opnår vi de ønskede 
mål ift. data?

…



Eksempel på hvordan det Fælles Digitale Fundament og koordination på tværs af projekter, kan være 
med til at skabe nye muligheder for effektiv deling af data (Samtykke)

Fælles Digitale Fundament

Projekter

• Byggeblok for samtykke
- Definition og beskrivelse af samtykke
- Beskrivelse af forretningshændelser 

relateret til samtykke  

Den Fælleskommunale Rammearkitektur

Løsninger

Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur

- Udvekslingsformat for samtykke
- Begrebs-, informations- og datamodel

for samtykke
- Modelregler 
- Referencearkitektur for brugerstyring 
- Referencearkitektur for deling af 

data og dokumenter 

Fællesoffentlig 
Samtykkekomponent/
option under Nyt NemLog-in3 

Kommunalt pilotprojekt på 
Samtykke (Odense Kommune) 

Fælleskommunal samtykke-
løsning (KL/KOMBIT)

Fællesoffentlig standardisering 
af samtykke (DIGST, KL,
KOMBIT, Regionerne) 

En datastrategi kan være med til rettidigt, at identificere et 
tydeligt ejerskab af nødvendig datastandardisering, og sikre det 
nødvendige samarbejde og styring. 
Dette var bl.a. en udfordring i arbejdet med en samtykkeløsning



Logiske datastandarder 

Klassifikationer
Begrebslister og 
begrebsmodeller

Logiske data- og 
Informationsmodeller

Udvekslingsstrukturer

Fysiske Datastandarder

Den Fælleskommunale 
Rammearkitektur

Fællesoffentligt Modelkatalog Fællesoffentligt DatasætkatalogFællesoffentlige modelregler for
begrebs- og datamodellering

Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur 

KOMBITS  digitaliseringskatalog

Den Fælleskommunale 
infrastruktur

Opsætter fælles regler for 
hvordan begreber og 
data defineres, beskrives 
og dokumenteres

Udstiller fælles logiske 
modeller som beskriver 
begreber og data

Opsætter fælles regler
for hvordan fysiske 

Data(sæt) beskrives

Udstiller services
og snitflader. 

Beskriver og henviser til  
offentlige myndigheders 
datasæt, samt adgang til 
disse

Hvad har vi på hylderne ift. datastandardisering

Forudsætning
Registre Fysiske 

databasesæt

Fælles strategisk retning, 
fælles logiske modeller og 
klassifikationer, og logiske
udvekslingsstrukturer for 
data

Snitflader

Fysiske 
datamodeller

…



Overblik over større distributører af data

Datadistributionsplatfom Myndighed Beskrivelse Domæne Link

Danmarks Miljøportal
fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne 

og regionerne
Opsamler, opbevarer og udstiller natur- og miljødata. Teknik & miljø http://www.miljoeportal.dk

Datafordeleren Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribuerer fællesoffentlige grunddata via en række webservices, filbaserede udtræk og hændelsesbeskeder. Tværgående https://datafordeler.dk/

Den Nationale Serviceplatform 

(NSP)
Sundhedsdatastyrelsen

Understøtter datadeling mellem en lang række digitale løsninger, der benyttes af borgere, patienter og medarbejdere i hele 

sundhedsvæsenet.
Sundhed https://sundhedsdatastyrelsen.dk/NSP

Den offentlige 

Informationsservice, OIS
Udviklings- og forenklingsstyrelsen

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i 

Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og 

staten.

Teknik & miljø https://www.ois.dk/

Dataudvekslingsplatformen 

(DUPLA)
Skat tilbyder én fælles, ensartet og stabil indgang til skattemyndighedernes data. Tværgående https://skat.dk/

Det Fælles Datagrundlag 

(DFDG)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Understøtter deling af nødvendige oplysninger på beskæftigelsesområdet på tværs af relevante parter, herunder jobcentre, 

a-kasser, borgere og andre aktører.

Vækst og 

Beskæftigelse
https://star.dk/it/saadan-arbejder-vi-med-it-i-styrelsen/oversigt-over-digitale-platforme-for-eksterne-brugere/styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekrutterings-webservices-og-wiki/webservices-til-dfdg-det-faelles-datagrundlag/

Digitaliseringskataloget KOMBIT
Udstiller blandt andet integrationer til data som anvendes i kommunale løsninger. Digitaliseringskataloget giver overblikket 

over den fælleskommunale infrastruktur, herunder integrationer og dokumentation.
Tværgående https://digitaliseringskataloget.dk

DMI - Frie Data Danmarks Meterologiske Institut Udstiller DMI’s meteorologiske data i realtid og historisk. Teknik & miljø https://www.dmi.dk/frie-data/

eSundhed Sundhedsdatastyrelsen
eSundhed er Sundhedsdatastyrelsens databank med sundhedsdata, og som skal være med til at skabe større indblik i det 

danske sundhedsvæsen gennem bl.a. tilgængelighed og synlighed af sundhedsdata.
Sundhed https://www.esundhed.dk/

Energidataservice Energinet
Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-

udledning og forbrugs- og produktionsdata.
Teknik & miljø https://www.energidataservice.dk/da_DK/

ERST Distribution Erhvervsstyrelsen Distribuerer erhvervsdata fra Erhvervsstyrelsen, beriget med virksomhedsrelaterede data fra andre offentlige datakilder.
Vækst og 

Beskæftigelse
https://data.virk.dk/

Geodata-Info Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering
Geodata-Info gør det muligt for professionelle brugere og borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og 

geodatatjenester. Geodata-info.dk omfatter desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet.
Teknik & miljø https://geodata-info.dk

Kortforsyningen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Distribution af kort og geodata på internettet. Teknik & miljø https://kortforsyningen.dk/

Udstiller statistik for det årlige salg af lægemidler i Danmark 1996-2019. Sundhed

Informationerne om salget bygger på data fra Lægemiddelstatistikregisteret.

Serviceplatformen og de 

fælleskommunale 

støttesystemer

KOMBIT
Giver adgang til, at kommuner og kommunale it-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til funktionalitet og data 

fra offentlige fag- og kildesystemer.
Tværgående https://www.serviceplatformen.dk/

Statistikbanken Danmarks Statistik Indeholder og udstiller officiel statistik, der beskriver det danske samfund. Tværgående http://www.statistikbanken.dk/

Uddannelsesstatistik Styrelsen for IT og Læring

Uddannelsesstatistik er Undervisningsministeriets primære kanal for data og statistik inden for ministeriets politiske område 

(datavarehuset). Uddannelsesstatistik indeholder en stor del offentligt tilgængeligt data og statistik inden for 

grundskoleområdet, det gymnasiale område samt erhvervsuddannelsesområdet.

BUF https://uddannelsesstatistik.dk/

Vejdirektoratets Nationale 

Access Point (NAP)
Vejdirektoratet

NAP er vejdirektoratets oversigt over maskinelæsbare datastrømme om dansk trafikdata. Disse data er særligt egnet til at 

understøtte livefeeds af trafikinformation til serviceydere.
Teknik & miljø https://nap.vd.dk/

Medstat.dk Sundheds-datastyrelsen https://medstat.dk/da
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6. ANBEFALINGER TIL DET 
VIDERE ARBEJDE



FORANALYSE

Anbefalinger til det videre arbejde

Foranalysen har for hvert datatema opstillet en anbefaling til det 

videre arbejde, med udgangspunkt i kommunernes 

forretningsmæssige databehov (se figuren til højre). Foruden 

anbefalingerne, der knytter sig direkte til datatemaerne, er der i 

foranalysen opstillet anbefalinger, som projektet har vurderet 

nødvendige at inddrage i udarbejdelsen af en datastrategi. 

• Udarbejde vision og strategiske mål for data – sætte en tydelig 

retning

• Styring af arbejdet med data er udover at være et datatema i sig selv 

også fremhævet, som et væsentligt element i det kommende arbejde 

med en tværgående datastrategi. I foranalysen peges på konkret oplæg 

til, hvordan man kan arbejde mere strategisk og struktureret med data, 

der kan understøtte en fælles tilgang på tværs og bringe KL i stand til at 

arbejde mere tværgående og strategisk med at udvikle og formulere 

fælleskommunale krav på datadagsordenen i tæt samarbejde med 

KOMBIT. 

• Sikre afsæt i det fælles digitale fundament – arkitektur for data 

KL og kommunerne står ikke på bar bund i forhold til fælles principper, 

redskaber og metoder for en mere fælles tilgang til arbejdet med data. 

Som et væsentligt element i en tværgående datastrategi peger 

foranalysen således på, at vi med fordel tager afsæt i det fælles digitale 

fundament. 

• Inddragelse af kommunerne skal sikre, at dataudfordringerne bliver 

kvalificeret, at der tages afsæt i forretningsmæssige behov og, at der 

opstilles klare strategiske mål og igangsættes koordinerede indsatser. 

Yderligere er det vigtigt at sikre forankring og ejerskab i fagområderne 

fx ved inddragelse af Kontaktudvalg på fagområderne eller lignende. 

Tilgængelighed og overblik2. I forhold til borgerens data skal der sikres kvalitet af data, der udstilles

1. Skabe grundlag for bedre dataunderstøttelse, datakultur og for 

dataværdikæden i kommunerne

3. Fokus på forudsætningerne i temaet (juridisk, organisatorisk og teknisk) 

og samspillet imellem forudsætningerne 

4. Mere standardisering af data på tværs af fagområder og fælles metode og 
principper

5. Fælleskommunalt fokus på datakvalitet. Fx bedre vejledning til 
registreringspraksis og mere ledelsesfokus

6. Stille en vifte af tilbud til rådighed for kommunerne ift. 

kompetenceudvikling om bl.a. værdien af data

7. KL skal understøtte at kommunerne kan navigere i et svært felt samt sikre 
fokus på kommunernes faktiske muligheder ift. data

9. Bedre understøtte kommunerne i at skabe rammerne for bedre 
samarbejde med leverandører

10. Fælleskommunalt fokus på ens styring af arbejdet med data 

8. Det skal afklares i hvilket omfang teknologi kan generere flere og bedre 

data og reducere dokumentations- og registreringsbyrden i kommunerne
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Anvendte begreber

Begreb Definition

Data Information lagret med henblik på (gen)anvendelse Tidligere dansk definition: enhver repræsentation 

af fakta eller idé i en sådan form, at den kan kommunikeres eller omformes ved en eller anden proces 

[Bogen om EDB. H.B. Hansen, 1969]

Domæne/myndighedsdomæne Forretningsområde som en myndighed er ansvarlig for

Enterprisearkitektur Er en praksis og ramme, der har til formål at skabe sammenhæng i en virksomhed eller myndighed 

("enterprise") mellem strategi, forretning og teknologi

Referencearkitektur Arkitektur som beskriver hvordan løsninger skal bygges indenfor et specifikt område med henblik på 

at flere anvender samme arkitektur

Offentlige grunddata Offentlige grunddata er de centrale datasæt, der er tilgængelige fra eksempelvis den fællesoffentlige 

datafordeler

Referencedata Datasæt der supplerer, kategoriserer/klassificerer andet data

IoT Anvendelse af intelligente digitale enheder (sensorer) der kan måle/registrere tilstanden for et objekt 

(eksempelvis en vej, vandledning, affaldsbeholder) og kommunikere tilstanden videre til omverdenen 

via internettet

Smart City Anvendelse af sensorer, IT-teknologi og data til at gøre livet i byer bedre, mere bæredygtigt og 

omkostningseffektivt for borgere og virksomheder

Kilde: Fællesoffentlig Digital Arkitektur



FORANALYSE OM EN TVÆRGÅENDE DATASTRATEGI

Bilagsoversigt

Kortlægning af dataudfordringer, dataprojekter, datakultur
➢ Bilag 1: Overblik over tværgående behov/vigtigste udfordringer fordelt på afsender (slide 37 og 38 

samt opsamlinger fra 5 workshops i KL, separat fra denne rapport)

➢ Bilag 2: Kortlægning af dataprojekter på tværs af kommunernes fagområder

➢ Bilag 3: Datakvalitetscirkel

➢ Bilag 4: ’Narrativer’/Fortællinger fra fagområderne (separat fra denne rapport)



FORANALYSE OM EN TVÆRGÅENDE DATASTRATEGI

Bilag 1: Dataudfordringerne fordelt på KLs fagområder
Center for Vækst og 

Beskæftigelse

Social og Sundhed Børn, Unge og Folkeskole Miljø og Teknik

1. Uklar KL/KOMBIT 

rolle og snitflader 

(governance)

2. Uhensigtsmæssig 

Databekendtgørelse

(Kommunerne skal 

kompenseres for statelige 

krav til kommunernes it-

løsninger ex. via 

databekendtgørelsen)

3. Manglende digital 

interessevaretagelse 
(Gråzone i snittet mellem 

interessevaretagelse og 

data/systemer(projekter)

1. Manglende deling og 

adgang til (fælles) data

2. Manglende data til 

praksisnær 

kvalitetsudvikling (Det 

data der er, anvendes og 

deles ikke/ikke retvisende) 

3. Dårlig datakvalitet og 

registreringspraksis

4. Manglende 

datastandardisering og 

governance 
(Fælleskommunal enhed?)

5. Svære effektmålinger
(KL og kommunerne har for 

dårligt grundlag for at 

redegøre for den værdi vi 

skaber)

6. Manglende 

datakompetencer (ift. 
forståelse af datas 

værdikæde)

7. Dårlige kontrakter 

med leverandører

1. Dårlig datakvalitet og 

registreringspraksis

2. Manglende

Datakompetencer (Grundlag 

for at arbejde dataunderstøttet 

mangler)

3. Deling og adgang til data 

ikke mulig (til (fælles) data. At 

sikre at relevante fagpersoner har 

adgang til al relevant data)

1. Manglende facilitering fra 

KL (Datastrategi: KLs rolle ift. at 

facilitere arbejdet med data)

2. Ingen styringsmodel for 

klimatilpasning

3. Manglede adgang til 

relevant data og 

datastandardisering på 

affalds- og Energiområdet

4. Dårlig datakvalitet og 

manglende 

datakompetencer (området for 

aktiv energistyring)

5. Manglende 

datastandardisering (samt 

manglende adgang til data og 

bedre kompetencer på klima: 

energi og Co2 beregneren)  



FORANALYSE OM EN TVÆRGÅENDE DATASTRATEGI

Bilag1: Dataudfordringer meldt ind af tværgående enheder

Digitalisering og teknologi KOMBIT Økonomisk Sekretariat

1. Manglende data- og 

informationssikkerhed 

2. Manglende fælles forståelse af 

datakvalitet (fælles forståelse af, hvad det 

indebærer) 

3. Manglende overblik (viden om andres 

data, kan medføre manglende deling af data)

4. Data-governance fremstår ikke helt 

klart (det er meget forskelligt hvordan 

eventuelle databeskrivelser frembringes, 

godkendes/standardiseres og vedligeholdes) 

5. Manglende domænestandard
(udveksling af data, der skal/kan bruges på 

andre fagområder/til andre formål)

6. Manglende data til understøttelse 

af adgangsstyring

7. Mangel på porteføljestyring 
(velfungerende porteføljestyring skaber 

usynlig understøttelse af data)

1. Mangel på overblik (over alle kalender-

relevante aktiviteter for borgeren)

2. Manglende fælles 

forretningsforståelse (på tværs af 

forretningsområder) 

3. Dårlig datakvalitet (skal sikres ved 

kilden (Bruger + fagsystem)

4. Manglende forståelse af data

1. Manglende fokus på data mellem 

kommune og leverandør

2. Manglende anvendelse af data (på 

grund af silostrukturer) 

3. Manglende datakompetencer 

4. Dårlig datakvalitet (og 

registreringspraksis)

5. Databegrænsninger (ved silosyn) 

6. Dataetik: manglende fokus på fx 

anvendelse og opsporing
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Bilag 2: 
oversigt over 
projekter:

Overblik over datainitiativer i KL Domæne Formål efter datatema

3: FLIS: Central forretningsmæssig datavalidering i samarbejde med kommunale faggrupper KOMBIT Datadrevet forretningsunderstøttelse og Datakvalitet 

4: FLIS: Maskinel datavalidering ved enhver leverance fra leverandører /kommuner KOMBIT Datadrevet forretningsunderstøttelse og Datakvalitet 

5: FLIS: Mål om at udstille og deklarere datakvalitet for dataleverandører og for kommuner KOMBIT Datakvalitet

6: FLIS: Mål om etablering af standardprocesser for systemskifte i kommunerne KOMBIT Leverandørmarked

7: FLIS: Mål om etablering af standardiseret indberetningssnitflade / LIS snitflade som forpligter leverandører 

og kommuner og som derved både øger datakvalitet og forenkler processer omkring data. KOMBIT Datakvalitet

8: Der er en række tilslutningsforløb i KOMBIT, hvor man i processen, hvor kommunerne indrapporterer data, 

vejleder kommunerne i den tekniske og forretningsmæssige kyndighed KOMBIT Datakvalitet

9: KOMBIT OVERBLIK: et initiativ til at skabe overblik på tværs af systemerne, hvor der tænkes governance 

og tværgående begreber og begrebsmodeller for at konsolidere KOMBITs systemer og forståelse af data KOMBIT Datakvalitet

10: Indekserne hjælper de konkret fagområder – hvordan man oversætter på områderne. Fx FFB, KLE og til 

indexerne. KOMBIT

11: KDI understøtter kataloger over databegreber – men mest til internt brug i KOMBIT. Laver også kvalitets- 

og GDPR-vurderinger i henhold til vejledning fra Digst. KOMBIT

12: Affaldsområdet: Der er mange forskellige måder at registrere og strukturere affaldsdata på. Der mangler 

en åben, tilgængelig, brugervenlig platform til data. Teknik og Miljø Datastandardisering, effektiv deling

13: Klima: Energi- og CO2-beregner Teknik og Miljø Datastandardisering

14: Kloge Kvadratmeter Teknik og Miljø Datastandardisering, datadrevet forretningsunderstøttelse

15: Kommunal Implementering af Grunddata Teknik og Miljø Effektiv deling af data, datastandardisering

16: GeoDanmark-samarbejdet Teknik og Miljø Datastandardisering

17: Vand- og klimadata Teknik og Miljø Datastandardisering

18: Danmarks Miljøportal Teknik og Miljø Effektiv deling af data

19: Implementering af Vejreferencen (VRD) Teknik og Miljø Datastandardisering

20: Fællesprog 3 (Standardiseringsprojekt) Social og sundhed Datastandardisering

21: Fællesfaglige begreber (standardiseringsprojekt) Social og sundhed Datastandardisering

22: KL har påtaget sig opgaven med at sikre de fornødne kvalitetsdata/effektdata, som ministerierne ikke 

efterspørger og forpligitger os på (de har behov for overordnede aktivitets- og økonomidata). Social og sundhed Datadrevet forretningsunderstøttelse

23: Modernisering af FLIS Social og sundhed Effektiv deling af data

24: Synlige kommunale sundhedsdata – fælles gateway, fælleskommunal løsning som give mulighed for at 

dele og give overblik over data på tværs af områderne sundhed og social. Social og sundhed Datastandardisering

25: Samlet patientoverblik (sundhed - på tværs af sektorer) Social og sundhed Borgerens data og datastandardisering

26: FLIS vs. gateway – stor forskel på hvilke data og hvad de anvendes til/skal anvendes til. Social og sundhed Effektiv deling af data

27: FLIS – Fælles mål/standarder Tværgående Datastandardisering

28: FS3/ FSB (datastandardisering) Tværgående Datastandardisering

29: Aarhus projekt om sikkerhed/etik og jura – alle borgere kan følge med i hvad deres data bliver brugt til af 

BI Tværgående Datasikkerhed og dataetik 

30: DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning) Ensretning og strukturering af data på tværs af 

forretningsområder, forud for kommunerne tilslutning til statens nye inddrivelsessystem, PSRM Tværgående Datastandardisering

31: MitOverblik - fællesoffentligt projekt om udstilling af borgernes data på borger.dk. Den kommunale del 

varetages af KL og KOMBIT. Kommunale Data udstilles via den fælleskommunal infrastrukter Tværgående Borgerens data og datastandardisering32: Selvbetjeningstjek - lille løsning, der registrer og udstiller borgernes brug af og tilfredshed med 

kommunale selvbetjenignsløsninger på syv, transaktionsmæssigt store områder, herunder flytning, 

byggesager mv.. Tværgående Borgerens data 

33: FLIS: metodeudvikling ift. databeskrivelser
Tværgående Fælles styring af arbejdet med data



Udvikling af faglige metoder og 
værktøjer og tilhørende 

klassifikationer

Implementering og brug af 
faglige metoder og værktøjer

Lokal registreringsprocedure 
og -praksis

EOJ-system, herunder 
konfiguration, klassifikation og 

validering

Fra EOJ-system til 
databehandling i teknisk 

løsning

Fra teknisk løsning til 
databehandling i kommuner, 

SDS, DST, RKKP m.m.

- Fortolkning af metode

- Anvendelse og udbredelse 

af værktøjer

- Modifikationer i metoder og 

værktøjer

- Registrering internt i 

kommunen

- Registrering på tværs af 

kommuner

- Formater

- Brug af valideringsregler

- Opsamles data fra 

dokumentation i EOJ e.l.

- Brug af klassifikationer

- Brug af valideringsregler

- Hvordan lagres data og kan 

det genfindes

- Samling af data fra EOJ-

system til datalager

- Validering af data, bl.a. 

komplethed og validitet 

Databehandling, bl.a. 

definition og afgrænsning

- Definition og afgrænsning

- Validering af data, herunder 

komplethed

- Kan kommunerne genkende 

egne data

- Fælleskommunal 

udviklingsarbejde ift. faglig 

metode og værktøjer

- Udarbejdelse af 

klassifikationer

Databehandling

Værktøjet kan bruges til at identificere mod 

hvilke processer, der især skal rettes fokus 

ifm. forbedring af kvaliteten af data fra 

specifikke datakilder. Dette kan bruges til at 

strukturere og prioritere 

kvalitetsforbedringsaktiviteter i konkrete 

dataleverancer.

Bilag 3: ‘Datakvalitetscirkel’

Figuren skal ses som en yderligere 

detaljering ift. figuren på slide 14. 

Denne figur er udviklet som en idealmodel 

for, hvordan man kan arbejde med sikring og 

udvikling af datakvalitet, herunder 

klassifikationer/standarder for dokumentation 

ifm. med datastandardiseringsprojekter.


