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1. Indledning
Hvordan skaber vi en stærk og varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige
data?

Danmark er i dag førende indenfor offentlig digitalisering. Vi scorer generelt højt pa ̊ opfyldelsen af  FN’s Verdensma ̊l
og ligger i front, når det handler om at bruge teknologi til at understøtte en positiv udvikling. Det gælder ikke mindst
pa ̊ klimaomra ̊det og i den grønne omstilling, hvor data er helt afgørende.

Adgangen til offentlige data er afgørende for Danmarks digitale udvikling. Åbne offentlige data rummer et stort
potentiale for virksomheder, iværksættere og borgere og for det offentlige selv. Frie offentlige data er blandt andet
blevet italesat som rygraden i den digitale grønne omstilling.

Nogle offentlige myndigheder er kommet langt, når det handler om at udstille data. Vi er for første gang pa ̊
førstepladsen i Open Data Maturity i Europa, og der er et fortsat potentiale i, at offentlige myndigheder i højere grad
a ̊bner deres data.

Der er imidlertid behov for en styrket governance for et offentligt samarbejde om åbne data. For at kunne realisere
det store potentiale er der behov for et endnu stærkere og mere varigt samarbejde mellem statslige, regionale og
kommunale organisationer. Open Data DK har på vegne af  Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering, Erhvervsstyrelsen, KL og Danske Regioner fået til opgave at afdække mulighederne for at etablere en
varig fællesoffentlig innovationsindsats med fokus på åbne offentlige data.

Open Data DK har i oktober 2021 afholdt et dialogmøde med deltagelse af  centrale offentlige aktører med relevans
og interesse for dagsordenen.  Formålet med dialogmødet var at samle og drøfte perspektiver på, hvordan vi i
Danmark kan skabe en stærk og varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data.

Dialogmødet blev faciliteret af  Seismonaut i samarbejde med Open Data DK.

Til dialogmødet diskuterede deltagerne fire centrale spørgsmål om en kommende indsats:

● Formålet: Hvilken ambition skal drive en fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data?
● Udfordringerne: Hvilke udfordringer skal en fællesoffentlig innovationsindsats være med til at løse?
● Kerneopgaverne: Hvilke kerneopgaver skal en fællesoffentlig innovationsindsats løfte?
● Eksekvering og finansiering: Hvordan skaber vi et stærkt fundament for at eksekvere?

I dette notat præsenterer Seismonaut resultaterne af  dialogerne for hvert af  de fire emner. Notatet danner baggrund
for udformningen af  et udspil til en mere varig fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data og
innovation.

Deltagere til dialogmødet

● Danmarks Miljøportal
● Danske Regioner
● Digitaliseringsstyrelsen
● DMI
● Energinet
● Erhvervsstyrelsen
● Sundhedsdatastyrelsen

● Geodatastyrelsen
● KL
● Open Data DK
● Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
● Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
● Vejdirektoratet
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2. Formål og ambition
Åbne offentlige data kan og skal bidrage til at løse vigtige samfundsudfordringer og
understøtte den digitale udvikling og transformation i samfundet. Hvis vi skal lykkes med
den vision, er der brug for en varig fællesoffentlig innovationsindsats, som kan udvikle og
udbrede metoder, så offentlige myndigheder kan arbejde behovsdrevet med at udstille de
offentlige data, der skaber værdi for samfundet.

Hvilken ambition skal drive en fællesoffentlig innovationsindsats om åbne
offentlige data?

Formålet med en fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data blev drøftet med afsæt i følgende
dialogspørgsmål:

● På hvilke områder - samfundsdagsordener, dataområder, organisatoriske sammenhænge eller i bestemte
dele af  værdikæden - vil en innovationsindsats med fokus på åbne offentlige data kunne gøre en særlig
forskel?

● Hvor og hvordan vil en fællesoffentlig innovationsindsats med fokus på åbne data kunne skabe værdi
for jeres organisation?

Drøftelserne på dialogmødet viser, at der er bred enighed blandt centrale offentlige aktører om, at åbne offentlige
data og en stærkere og mere varig fællesoffentlig innovationsindsats skal bidrage med nye løsninger på vigtige
samfundsudfordringer, fx på klimaområdet.

Samtidig er der bred enighed blandt centrale offentlige aktører om, at den fællesoffentlige innovationsindsats skal
understøtte den digitale udvikling og transformation. Indsatsen skal derfor udvikle og udbrede metoder, så offentlige
myndigheder kan arbejde behovsdrevet med at udstille de offentlige data, der skaber værdi for samfundet.

Disse formål og ambitioner beskrives nærmere nedenfor.

2.1. Indsatsen skal bidrage med nye løsninger på samfundsudfordringer

Åbne offentlige data og en stærkere og mere varig fællesoffentlig innovationsindsats indgår som vigtige elementer i at
løse vigtige samfundsudfordringer.

En stærkere og mere samordnet fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data rummer store potentialer
for at udvikle nye løsninger på udfordringer inden for klima, sundhed, erhverv og beskæftigelse.

Derfor skal ambitionen med den fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data være, at åbne offentlige
data bidrager til løsninger på vigtige samfundsudfordringer.

2.2. Indsatsen skal understøtte den digitale udvikling og transformation

Den fællesoffentlig innovationsindsats om åbne offentlige data skal samtidigt understøtte den bredere digitale
udvikling og transformation i den offentlige sektor og hos danske virksomheder.

Den fællesoffentlige innovationsindsats skal medvirke til, at offentlige aktører hurtigt kan agere på virksomheders
efterspørgsel på åbne offentlige data, og at de udstiller data med afsæt i virksomheders behov i let og tilgængelig
form.
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Drøftelserne på dialogmødet peger på, at innovationsindsatsen skal supplere eksisterende indsatser om infrastruktur,
standarder, vejvisere mv. ved at fokusere på de indsatser, hvis datas værdi endnu er ukendt, samt indsatser med
potentialer for nybrud og forandringer. Innovationsindsatsen skal både understøtte det arbejde, der allerede foregår
hos offentlige aktører, og bidrage til, at arbejdet foregår med afsæt i en eksplorativ og praksisnær tilgang, fx i forhold
til muligheder for at imødekomme de udfordringer, der er forbundet med personhenførbare data, gennem brug af
nye teknologier.

2.3. Indsatsen skal udvikle og udbrede metoder

Den fællesoffentlige innovationsindsats skal derfor bidrage til at udvikle og udbrede metoder, så offentlige aktører
kan arbejde behovsdrevet med at udstille de offentlige data, der skaber værdi for samfundet.

Innovationsindsatsen skal skabe rum for, at offentlige og private aktører i fællesskab kan udveksle og udvikle ideer.
Indsatsen skal derfor hjælpe offentlige aktører med tidligt at have fokus på virksomheders behov ved at involvere
dem i dialog om offentlige data.

Innovationsindsatsen skal herigennem forbedre virksomhedernes adgang til åbne offentlige data og forbedre
virksomhedernes viden om de muligheder og potentialer, data rummer, bl.a. gennem udvikling og formidling af
use-cases.
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3. Indsatsområderne
Et fragmenteret økosystem afholder i dag offentlige aktører fra at forløse potentialet i
åbne offentlige data. En fællesoffentlig innovationsindsats skal samle den offentlige sektor
for at sikre opbakning og ressourcer til dagsordenen samt understøtte en større grad af
virksomhedsinvolvering i arbejdet.

Der er brug for fællesoffentlige innovative tiltag for at løse de udfordringer, som står i vejen for at forløse et endnu
større potentiale af  åbne offentlige data. Det er deltagerne på dialogmødet enige om. En fællesoffentlig
innovationsindsats skal hjælpe med at løfte en række centrale indsatsområder på tværs af  den offentlige sektor, som
kan understøtte både de enkelte offentlige aktørers arbejde med åbne offentlige data og det tværgående arbejde.

Hvilke indsatsområder skal en fællesoffentlig innovationsindsats løfte?

Spørgsmålet blev drøftet med afsæt i følgende dialogspørgsmål:

● Hvilke udfordringer i det fællesoffentlige samarbejde om åbne offentlige data kan en innovationsindsats
være med til at løse?

● Hvilke udfordringer i forhold til innovation indenfor åbne offentlige data kan en fællesoffentlig indsats
være med til at løse?

● Hvilke udfordringer i værdikæden af  åbne offentlige data kan en innovationsindsats være med til at løse?

Først og fremmest skal indsatsen bidrage til at samle det offentlige fællesskab om åbne data. Indsatser og data er
fortsat spredt på tværs af  aktører og niveauer, hvilket gør det svært at sikre den nødvendige opbakning og de
nødvendige ressourcer til arbejdet. Dernæst skal innovationsindsatsen bidrage til en bedre balance mellem
datakvalitet og hastighed i arbejdet. Hvis offentlige aktører skal udstille data hurtigere, er det nødvendigt, at de i
højere grad involverer virksomheder i dialogen om offentlige data. En fællesoffentlig indsats skal kort sagt styrke
kapaciteten for at arbejde behovsdrevet, målrettet og iterativt med åbne offentlige data.

3.1. Et samlet offentligt fællesskab om åbne data

En fællesoffentlig innovationsindsats skal samle de offentlige aktører, der arbejder med åbne data. Ved at samle
offentlige aktører skal indsatsen understøtte det løbende arbejde med at prioritere og forankre dagsordenen på tværs
af  aktører og samtidig bidrage til at løse de metodiske udfordringer, som aktørerne har svært ved at løse på egen
hånd.

3.1.1. Samle indsatser (og data) på tværs af  siloer og niveau

De fleste offentlige aktører, der arbejder med at udstille sine data, arbejder selvstændigt med opgaven. Nogle gange
endda opdelt på tværs af  interne afdelinger. Både data og indsatser ender derfor med at være fragmenteret og spredt
på tværs af  organisationer. Det medfører, at den offentlige sektor har svært ved at opnå en volumen af  data, skabe
sammenhæng mellem dem og dele erfaringer eller løsninger, ligesom virksomhederne har sværere ved at få overblik
over tilgængelige data eller finde relevante indgange og indsatser at indgå i.

Det fragmenterede økosystem betyder, at offentlige aktører kun i ringe grad får gavn af  at skulle løse lignende
udfordringer. Det gælder strategisk, i forhold til at forankre arbejdet og sikre opbakning, processuelt i forhold til
hvordan man bedst samarbejder med brugere af  data, og teknisk i forhold til hvordan data udstilles. Der er væsentlige
gevinster at hente ved at opnå en højere konvergens af  metoder, så gode erfaringer og løsninger i højere grad bliver
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genbrugt på tværs af  aktører. Sammenhæng på tværs af  data og indsatser kan kun løses i fællesskab og er derfor en
vigtig fællesoffentlig opgave.

3.1.2. Data som en kerneopgave

At udstille data er ikke en kerneopgave for de fleste offentlige aktører. Blandt både styrelser, regioner og kommuner
er data en nødvendig ressource og en integreret del af  at de løser deres opgaver som myndigheder. At udstille data
offentligt er for mange derimod en ekstra opgave, som hverken er forankret i organisationen eller har ressourcer
allokeret.

Selvom stadigt flere myndigheder forpligter sig på eller ønsker at dele deres data, er open-by-default endnu ikke
udgangspunktet. Udstilling af  data er derfor ofte en indsats, som myndigheder skal prioritere ad hoc. Her kan både
politik, ressourcer, infrastruktur og kompetencer være en barriere, som gør det svært for de offentlige aktører at opnå
handlekraft hos offentlige aktører.

3.1.3. Kontinuerligt arbejde for at sikre ressourcer til at udstille data

Det kan være en lang proces at udstille data, så data skaber værdi for samfundet. Her kæmper flere offentlige aktører
med at sikre den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til den fulde proces. Indsatserne ender derfor ofte med
at være afgrænsede til at favne en udvalgt del af  processen. En offentlig aktør kan eksempelvis arbejde med at
afdække og skabe overblik over egne data, men ikke have ressourcer til at involvere virksomheder i en samtale om,
hvilke data som har relevans og potentiale. Eller en offentlig aktør kan gennemføre en challenge eller et hackathon
for at afsøge mulighederne i egne data, men ikke have ressourcer til efterfølgende at udføre det tekniske arbejde, det
kræver at udstille eller kvalificere data.

Så længe data ikke per automatik udstilles, vil tid og ressourcer være knappe, og offentlige aktører vil derfor skulle
prioritere mellem data og indsatser. Her er tale om en udfordring, som alle aktører står med, og hvor flere oplever, at
redskaberne til at løse opgaven mangler.

Business cases, potentialeberegninger og efterspørgselsanalyser er eksempler på nogle af  de redskaber, offentlige
aktører griber til for at løse udfordringen. Erfaringerne er forskellige, og de offentlige aktørers behov varierer i løbet
af  processen med at udstille data. Her kan en fællesoffentlig indsats hjælpe de offentlige aktørers evne til at foretage
de nødvendige prioriteringer.

3.2. Balance mellem kvalitet og hastighed

Kvalitet er et nøgleord i arbejdet med åbne offentlige data. Autoritative data er noget af  det, der gør offentlige data
særligt værdifulde for brugerne. Men ønsket om kvalitet kan også være en hæmsko for at udstille data. Kvalitet er ikke
en entydig størrelse og kan ofte først defineres og opnås, når data faktisk bliver brugt. Derfor er hastigheden,
hvormed virksomheder involveres i arbejdet også et vigtigt parameter. Her ligger en fællesoffentlig udfordring i at
opnå den rette balance mellem fokus på datakvalitet og hastighed i arbejdet.

3.2.1. Transparens om datakvalitet

Offentlige datas kvalitet er noget af  det, der giver data en særlig værdi. At en offentlig aktør står inde for kvaliteten, er
med til at gøre data troværdige og dem autoritative. At data er gældende og tilgængelige for hele landet, er ligeledes
med til at give dem kvalitet. På kommunalt niveau skal datasæt ofte eksistere på tværs af  kommuner for, at
virksomheder anser dem som relevante. Data kan også blive autoritative og opnå kvalitet af  at offentlige aktører over
tid har forfinet, bearbejdet og kvalificeret dem.

Kvalitet er ikke en definitiv størrelse. Hvad der er god eller dårlig kvalitet kan være forskelligt for den, der udstiller
data, og den, der skal bruge den. Kvalitet kan derfor også være forskelligt på tværs af  myndighedsområder. Uanset
hvordan man vurderer kvaliteten, er transparens om datas kvalitet centralt for arbejdet med åbne offentlige data. Det
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var deltagerne på dialogmødet enige om. Derfor var de også enige om, at der er behov for i fællesskab at arbejde
med, hvordan de vurderer og kommunikerer datakvalitet.

3.2.2. Øge hastigheden hvormed data udstilles

Ønsket om at sikre høj datakvalitet kan forsinke processen med at udstille data, og nogle gange er det vigtigere, at
data hurtigt kommer i hænderne på virksomheder, end at data har perfekt kvalitet fra start.

For virksomheder, hvor time-to-market er et centralt parameter, kan en grundig proces med at vurdere datakvalitet
bremse arbejdet med nye løsninger eller teknologier. Ligeledes kan kvaliteten af  data ofte kun opnås i dialog med
virksomhederne, der skal anvende den. Det kan derfor have større værdi, at brugerne får data i hænderne hurtigt, end
at den offentlige aktør først arbejder med at forfine eller kvalificere dem, før den gør dem tilgængelige for brugerne.

Kvalitet og hastighed er ikke nødvendigvis modsætninger, men på dialogmødet var deltagerne enige om, at de ofte
kan ende med at være det - eksempelvis på områder, hvor der er politiske eller juridiske hensyn eller hos offentlige
aktører, der er uerfarne med at udstille data. Der er behov for i fællesskab at arbejde med både kvalitet og hastighed,
så offentlige aktører kan balancere de to og undgå, at de ender som hinandens modsætninger.

3.3. Mere dialog med virksomheder og lavere barrierer for at deltage

Det er ikke alle offentlige aktører, der har tæt kontakt med det private erhvervsliv eller er lige erfarne i at involvere
virksomheder i arbejdet med data. Ligeledes er det ikke alle virksomheder, der er lige erfarne i at indgå i dialog med
offentlige aktører om data. Et stærkere samarbejde med det private erhvervsliv er en vigtig forudsætning for at styrke
arbejdet med åbne offentlige data. Deltagerne på dialogmødet var derfor også enige om, at kulturen for samarbejde
er en vigtig fællesoffentlig udfordring af  løse. Barriererne for samarbejde med det private erhvervsliv skal sænkes.

3.3.1. Udstilling med afsæt i brugernes behov

Open-by-default som princip ville lede til, at væsentligt flere offentlige data blev udstillet. Det var deltagerne på
dialogmødet bredt set enige om. Til gengæld er aktørerne også enige om, at princippet ikke fungerer i praksis. Hos
flere offentlige aktører har det medført en udpræget grad af  intern fokus på udbuddet af  data, frem for fokus på
virksomheders behov, efterspørgsel og brug. Desuden er virkeligheden blandt de fleste offentlige aktører, at
ressourcerne er knappe, og det derfor er nødvendigt at prioritere - også hos de aktører, hvor udstilling af  data er en
vigtig opgave.

På tværs af  både niveau og fagområde peger offentlige aktører på værdien af  at involvere virksomheder i dialogen
som brugere og sparringspartnere for offentlige aktører. Det gælder både i tidlige faser med at forme og prioritere
indsatser om data og i det praktiske eller tekniske arbejde med at udstille og kvalificere datasæt. En klar konklusion
fra dialogmødet var derfor også, at der er behov for i fællesskab at arbejde med netop denne udfordring, da den er
central for et frugtbart arbejde med åbne offentlige data.

Det er ikke alle offentlige aktører, der er vant til at føre dialog med det private erhvervsliv. Deltagerne på dialogmødet
kunne derfor også nævne forskellige eksempler på, hvordan de tilgår dialog med private virksomheder. For nogle
aktører står manglende erfaringer i vejen for en bred eller strategisk tilgang til dialog med virksomheder. Her er der
behov for i fællesskab at arbejde med redskaberne, metoderne og tilgangene til at involvere virksomheder i dialogen
om offentlige data.

3.3.2. Barriererne for samarbejde skal sænkes

Det er vigtigt at være imødekommende i dialogen med virksomheder. Det var deltagerne på dialogmødet enige om.
De offentlige aktører anser sig selv som forpligtede til at være åbne og skabe rammerne for dialog med de
virksomheder, der ønsker at bruge deres data. Til gengæld er det ikke lige let for alle at lykkes med det. Det er derfor
en vigtig fælles opgave at styrke kulturen for samarbejde med det private erhvervsliv.
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Flere elementer er nødvendige for at sikre en imødekommende og samarbejdsorienteret kultur. Hvis samarbejdet skal
lykkes, kræver det adgang, ressourcer og kompetencer - hvilket gælder både blandt offentlige aktører og
virksomheder.

Selv for virksomheder, der har en interesse i data og et behov for offentlige data, kan det være svært at finde vej til
rette dataejer. Det er de færreste offentlige aktører, der har en entydig indgang til at drøfte offentlige data. Det gælder
både blandt offentlige aktører, der er nye udi at udstille data, og aktører, der har stor erfaring. Resultatet er, at
offentlige aktører kan have svært ved at åbne dørene og invitere virksomheder ind det rette sted.

3.3.3. Behov for digitale kompetencer

Foruden manglende indgange står virksomhedernes kompetencer også ofte i vejen for at styrke brugen af  offentlige
data blandt virksomheder. Det er ikke alle virksomheder, der har de nødvendige digitale kompetencer til at indgå i
dialog om offentlige data eller til at anvende data. Manglende kompetencer er dog en bredere problemstilling, hvor
der er behov for at løfte virksomheders digitale kompetencer - især blandt små og mellemstore virksomheder.

Digitaliseringspartnerskabet har haft et særligt fokus på kompetencer, både i forbindelse med uddannelse,
efteruddannelse af  arbejdsstyrken og som del af  erhvervslivets digitale omstilling. En fællesoffentlig indsats om
offentlige data hverken kan eller skal i sig selv løfte virksomhedernes digitale kompetencer. Til gengæld efterspørger
de offentlige aktører en fælles dialog om, i hvilke sammenhænge og hvordan de kan sænke barriererne for at deltage i
arbejdet med offentlige data.

Blandt de offentlige aktører er også en udfordring i forhold til kompetencer. Det er forskelligt på tværs af  offentlige
aktører, om det er digitale kompetencer, metodiske kompetencer eller samarbejdskompetencer, der er tale om. Til
gengæld er der et fællesoffentligt ønske om i fællesskab at løfte kompetenceniveauet blandt offentlige aktører, der
arbejder med at udstille data.

3.4. Muligheder og udfordringer i nye teknologier

På tværs af  offentlige aktører giver nye teknologier (og regulering af  teknologi) både nye muligheder for at arbejde
med data, samtidig med at det stiller aktørerne overfor nye udfordringer. Persondata er et godt eksempel på et
område, hvor offentlige aktører arbejder på at løse de politiske, processuelle og tekniske udfordringer med at udstille
både nye og eksisterende former for data med stort værdipotentiale - naturligvis inden for både de etiske og juridiske
rammer.

Fremadrettet skal offentlige aktører fortsat kunne balancere samfundsmæssige eller etiske perspektiver i lyset af  nye
teknologier. Her er tale om tværgående udfordringer, hvor en fællesoffentlig indsats vil kunne gøre en væsentlig
forskel.

3.4.1. Mulighederne i nye teknologier

Når nye systemer og teknologier introduceres som del af  at løse myndighedsopgaver, opstår nye former for data,
som kan have stor værdi som åbne offentlige data. Til gengæld kan der også hurtigt opstå nye spørgsmål og tvivl, idet
der kan være tale om uprøvet datamæssigt land. Når myndigheder eksempelvis opstiller sensorer til at samle data om
bevægelsesmønstre i byer, opstår der tvivl om GDPR-hensyn, ligesom sensorer til at samle data om elforbrug i
offentligt ejede bygninger kan give udfordringer, hvis data skal udstilles.

Hos mange offentlige aktører står dataeksperter, jurister og administratorer i dag alene med opgaven om at løse de
udfordringer, som nye teknologier medfører, når data skal udstilles. Her kan ofte være tale om pionerarbejde, hvor
der er behov for hjælp til at løse udfordringer med en praktisk tilgang, der samtidig trækker på erfaringer på tværs af
den offentlige sektor. En fællesoffentlig indsats, der går til opgaven med en praktisk, innovativ tilgang vil kunne sikre,
at offentlige aktører ikke står alene med de spørgsmål, som ny teknologi rejser. Mere fokus på open source - både i
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forhold til tekniske løsninger, udstillingsmuligheder og erfaringer - vil samtidig være et relevant og vigtigt greb, som
en fællesoffentlig indsats vil kunne understøtte.

3.4.2. Dataområder med særlige udfordringer

Dataområder, der vedrører borgere, har nogle helt særlige udfordringer forbundet med at skulle udstille data. Mange
offentlige aktører anser det stadig som lukket land at udstille dataområder, der involverer persondata. Til gengæld er
der også offentlige aktører, som med succes udstiller data fra myndighedsområder, der vedrører borgere, eksempelvis
indenfor beskæftigelses- og sundhedsområde. En fællesoffentlig indsats vil her kunne løfte udfordringen til et
fællesoffentligt niveau, så medarbejdere, der arbejder med data i de enkelte myndigheder, ikke hver især skal løse
problemet.

Flere offentlige aktører peger desuden på potentialet i, at ny teknologi kan være med til at afhjælpe problemerne
forbundet med persondata. Det kan eksempelvis være ved at udvikle fælles tekniske løsninger eller metoder til at
teste persondata, metoder til at arbejde med syntetiske data eller via arbejde med anonymisering i de tilfælde, hvor det
kan lade sig gøre. De offentlige aktører har her en fælles interesse i at udvikle metoderne til at udstille data, der
indebærer særlige tekniske, juridiske eller etiske udfordringer.
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4. Kerneopgaver
En fællesoffentlig innovationsindsats skal udvikle og udbrede metoder, så offentlige
myndigheder kan arbejde behovsdrevet med at udstille de offentlige data, der skaber
værdi for samfundet.

Den offentlige sektor har brug for i fællesskab at løse de særlige udfordringer forbundet med at udstille offentlige
data. Her skal en fællesoffentlig innovationsindsats være platform og rum for at udvikle og afprøve metoderne til at
udstille data. Metoderne spænder på tværs af  arbejdet med at forankre dagsordenen, involvere virksomheder i
arbejdet og de tekniske aspekter af  at udstille data.

Hvilke kerneopgaver skal en fællesoffentlig innovationsindsats løfte?

Spørgsmålet blev drøftet med afsæt i følgende dialogspørgsmål:

● Hvilke kerneopgaver kan en fællesoffentlig innovationsindsats løfte? Hvilke tre opgaver er vigtigst?
● Hvilke kilder til inspiration kan være med til at inspirere indsatsen?
● Er der opgaver, en fællesoffentlige innovationsindsats ikke skal løfte?

Når der er tale om en innovationsindsats, er det fordi, indsatsen netop skal fokusere på at løse udfordringer med et
særligt fællesoffentligt perspektiv på nye måder, eller bringe offentlige data i spil på nye og innovative måder, fremfor
blot gennemføre projekter af  velkendt karakter. Ligeledes er en central og innovationsorienteret del af  indsatsen at
styrke offentlige aktørers kapacitet for at arbejde behovsdrevet i arbejdet med at udstille og udbrede offentlige data.

Til dialogmødet pegede deltagerne på fire kerneopgaver, som en fællesoffentlig innovationsindsats skal udføre.
Indsatsen skal:

● Være platform for at prioritere og forankre indsatser i fællesskab
● Skabe rum for at udvikle metoder
● Forbinde offentlige aktører og virksomheder samt offentlige aktører imellem
● Udbrede metoder og læring i den offentlige sektor.

4.1. Platform for at prioritere i fællesskab

Åbne data skal fortsat italesættes for at være på dagsordenen på direktionsniveau i den offentlige sektor. Her skal en
stærkere og mere varig fællesoffentlig innovationsindsats være platform for i fællesskab at kunne prioritere og
forankre indsatser om åbne offentlige data, så der på strategisk og fællesoffentligt niveau bliver arbejdet i fælles
retning.

Der ligger en opgave i at sikre vekselvirkningen mellem prioritering af  indsatsområder oppefra-og-ned og en løbende
feedback gennem de praktiske erfaringer nedefra-og-op. Her skal indsatsen skabe en tæt forbindelse mellem et
fællesoffentligt strategisk niveau, hvor der prioriteres nye dataområder og indsatser, og det udførende niveau, så
indsatsen kan understøtte en iterativ tilgang.

4.2. Rum for at udvikle metoder

En fællesoffentlig innovationsindsats skal være rum for at udvikle nye metoder, der kan hjælpe offentlige aktører med
at arbejde behovsdrevet, når de udstiller data. Fordi mange af  udfordringerne netop er af  fællesoffentlig interesse,
peger de offentlige aktører på rollen som metodisk laboratorium som en af  de vigtigste opgaver en fællesoffentlig
innovationsindsats skal løfte. Indsatsen skal kunne være testbed for nye metoder, udvikling af  open source-tilgange
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og innovative måder at bringe offentlige data i spil. Indsatsen skal give plads til at være eksplorativ og legesyg i
arbejdet med offentlige data, så de stærke kompetencer og kræfter kan komme i spil.

En fællesoffentlig innovationsindsats skal være et neutralt rum, hvor der både er de politiske, ressource- og
kompetencemæssige, praktiske samt tekniske forudsætninger til rådighed. Indsatsen skal etablere og drive projekter,
der har en fællesoffentlig interesse og gennem projekterne udvikle og forfine metoder og løsninger. At identificere og
udstille data vil ikke i sig selv være en opgave. Udstilling af  data vil være en del af  resultatet, men fokus vil være på de
særlige udfordringer eller problemstillinger forbundet med at udstille data, som det er relevant for flere offentlige
aktører at få afprøvet eller løst.

Især metoderne til at arbejde behovsdrevet og samarbejdet med private virksomheder om offentlige data er en vigtig
udfordring. Her er behov for fortsat at udvikle og afprøve metoderne i fællesskab, så der opbygges og deles viden og
erfaringer på tværs af  myndighedsområder og dataområder.

Ligeledes ligger der en opgave i at udvikle metoder og løsninger til de udfordringer, som opstår i forbindelse med
brugen af  ny teknologi og inden for dataområder med særlige udfordringer. Her ønsker de offentlige aktører, at en
fællesoffentlig innovationsindsats kan fungere som en neutral part, der kan arbejde eksplorativt og pragmatisk med at
løse udfordringer, så det ikke alene bliver et politisk eller juridisk spørgsmål.

Sidst, men ikke mindst, har de offentlige aktører også peget på metoder til at belyse, vurdere og prioritere i
potentialet af  data. Brugsscenarier, potentialevurderinger og beregninger er tværgående metoder, som offentlige
aktører ønsker et fælles rum til at udvikle og forfine, så den offentlige sektor kan nå et stærkere og mere ensartet
metodeapparat til at belyse potentialet i data.

4.3. Forbinde offentlige aktører og virksomheder

En fællesoffentlig innovationsindsats skal løfte en særlig opgave med at forbinde offentlige aktører og virksomheder
samt være brobygger for offentlige aktører imellem.

På den offentlige side skal indsatsen være med til at identificere og opdyrke nye dataområder med værdipotentiale.
Opgaven vil omfatte områder, hvor flere offentlige aktører skal deltage for at kunne forløse potentialet i offentlige
data. Det kan eksempelvis være på det kommunale område, hvor innovationsindsatsen skal spille en rolle i at
involvere kommunale aktører i at udstille data, som er blevet prioriteret i fællesoffentligt regi gennem indsatsen.
Desuden skal indsatsen forbinde medarbejdere på tværs af  offentlige aktører, så eksempelvis udviklere af  platforme
til udstilling kan få kontakt med andre udviklere i andre offentlige organisationer.

I forhold til det private erhvervsliv skal indsatsen være frontløber og pioner i at involvere virksomheder i arbejdet
med at udstille og anvende offentlige data. På den ene side ønsker de offentlige aktører, at indsatsen påtager sig en
opsøgende opgave med aktivt at involvere nye virksomheder i arbejdet. På den anden side efterspørger de offentlige
aktører en central formidler af  adgang til offentlige aktører i økosystemet, så virksomheder, der ikke ved hvordan de
får kontakt til offentlige dataejere, kan henvende sig ét centralt sted. Her skal indsatsen hjælpe til at opbygge en form
for governance af  efterspørgslen, så ønsker om data bliver omsat til relevante og konstruktive inputs til dialog med
offentlige aktører.

4.4. Udbrede metoder i den offentlige sektor

Rollen som udvikler af  metoder, og som brobygger på tværs af  offentlige og private aktører, har til formål at sikre, at
gode løsninger bliver genbrugt på tværs af  det samlede økosystem. Foruden at udvikle og opsamle erfaringer om
metoder og løsninger, er det derfor også opgaven for en fællesoffentlig innovationsindsats at udbrede metoderne på
tværs af  økosystemet. Kort sagt skal indsatsen opbygge den offentlige sektors kapacitet for at arbejde behovsdrevet
med at udstille offentlige data.
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De offentlige aktører inden for åbne offentlige data ønsker, at erfaringer og løsninger i højere grad bliver genbrugt på
tværs af  den offentlige sektor. Det gælder i et kulturelt øjemed, hvor principper og værdier, der ligger til grund for
arbejdet skal udbredes til nye aktører, der deltager i økosystemet. Det gælder også i et kompetencemæssigt øjemed,
hvor offentlige aktører skal kende nye metoder og værktøjer til at lykkes med at udstille data og understøtte
virksomheders brug af  data. En større grad af  open source vil kunne understøtte den gensidige inspiration og
genbrug af  tekniske løsninger til både udstilling og arbejdet med data. Her skal indsatsen understøtte open source på
tværs af  offentlige aktører, der arbejder med åbne data, så de har adgang til og mulighed for at lære af  og genbruge
hinandens arbejde.
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5. Eksekvering og finansieringsmodeller
Den fællesoffentlige innovationsindsats skal hvile på et stærkt strategisk og finansielt
fundament. Indsatsen skal være forankret blandt centrale offentlige aktører, så de har
medejerskab, mens klimaudfordringerne som udgangspunkt skal være
omdrejningspunkt for indsatsen. Private aktører skal indgå, men måske alene på
indsatsniveau og ikke på strategisk niveau.

Fundamentet for en fællesoffentlig innovationsindsats skal være et fællesoffentligt strategisk samarbejde. En fælles
strategi skal være afsæt for at prioritere, finansiere og organisere indsatser. De offentlige aktører er enige om, at det
som udgangspunkt er den offentlige del af  samarbejdet, der skal være i centrum.

Selvom indsatsen i høj grad skal være med til at løfte samarbejdet med det private erhvervsliv, herunder både i
udformningen og gennemførelsen af  indsatsen, er det først og fremmest væsentligt at styrke organiseringen og
samarbejdet mellem de offentlige aktører.

Hvordan skaber vi et stærkt fundament for at eksekvere?

Spørgsmålet blev drøftet med afsæt i følgende dialogspørgsmål:

● Hvilke aktører er vigtige at have med i en fællesoffentlig innovationsindsats?
● Hvordan sikrer vi et solidt finansielt grundlag for arbejdet?
● Hvordan kommer en fællesoffentlig innovationsindsats bedst fra start?
● Hvordan skaber vi et stærkt samarbejde og medejerskab?

5.1. Samarbejde og eksekvering

En fællesoffentlig innovationsindsats skal hvile på et stærkt strategisk fundament, der sikrer forankring, medejerskab
og finansiering. Det strategiske fundament kan som udgangspunkt forankres i klimaudfordringerne, men
fundamentet kan også favne samfundsudfordringer inden for andre områder, såsom beskæftigelse og sundhed.

5.1.1. Afsæt i en fællesoffentlig strategi

Åbne offentlige data rummer store potentialer for udviklingen af  nye løsninger på klimaudfordringerne, herunder fx
inden for forsyningsområdet, cirkulær økonomi og udvikling af  mere klimavenlige transport- og mobilitetsløsninger.
Et flertal af  deltagerne på dialogmødet er derfor også optaget af  udfordringer og muligheder knyttet til den grønne
dagsorden, ligesom det private erhvervsliv også har stor opmærksomhed på området.

De offentlige aktører peger både på behovet for og nødvendigheden af  en fælles strategi som afsæt for indsatsen.
Strategien skal sikre det ophæng og den forankring, som er afsæt for at kunne samle den offentlige sektor om
innovationsindsatsen.

Der ligger en opgave i at balancere et grønt fokus med mulighederne inden for andre områder, såsom beskæftigelse
og sundhed. Disse fagområder rummer nogle af  de centrale udfordringer, som indsatsen skal bidrage til at løse,
eksempelvis udstilling af  data i berøring med områder af  persondata. Selvom den grønne dagsorden vil kunne samle
størstedelen af  de offentlige aktører i økosystemet, er det vigtigt, at strategien først og fremmest favner
datadagsordenen, så den også kan rumme fagområder uden en decideret grøn vinkel.
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5.1.2. Formaliseret offentligt samarbejde med privat involvering

Der er bred enighed blandt de offentlige aktører om, at den fællesoffentlige innovationsindsats skal skabe rum for at
offentlige og private aktører kan mødes for at udveksle og udvikle ideer for i fællesskab at løse udfordringer. Indatsen
skal dog først og fremmest fokusere på samarbejdet på den offentlige side. Involvering af  private aktører på mere
strategisk niveau skal derfor afklares.

Nogle peger således på, at indsatsen på strategisk niveau som udgangspunkt alene skal drives fællesoffentligt, men
med blik for at skabe klare incitamenter for private aktørers involvering på mere operationelt niveau. Andre peger
omvendt på, at indsatsen på strategisk niveau også kan involvere private aktører (eller repræsentanter for private
aktører), fordi der herigennem kan opnås endnu bedre forudsætninger for at forankre og skabe medejerskab blandt
private aktører.

5.2. Finansiering

Idet afsættet for indsatsen skal være en fællesoffentlig strategi med fokus på at løse de fællesoffentlige udfordringer,
var deltagerne på dialogmødet enige om, at offentlige midler skal basisfinansiere indsatsen. Basisfinansieringen skal
blandt andet være med til at dække innovationsindsatser af  tværgående karakter.

Samtidigt var deltagerne bredt set enige om, at relevante EU-titlag og EU-programmer bør supplere basismidlerne.
Her nævner flere af  de offentlige aktører succesfulde eksempler på at bruge EU-finansiering til at geare offentlige
data-indsatser. Aktørerne peger dog også på det administrative arbejde, som følger med at søge finansiering via EU,
hvilket vil kræve ressourcer til både at søge midler og håndtere den efterfølgende administration.

Endvidere var deltagerne enige om, at sektorrettede indsatser og indsatser af  mindre tværgående karakter kan rumme
en bredere form for finansiering. Her kan i højere grad være tale om en kombination mellem offentlige midler og
private ressourcer. Flere peger dog på, at der fra privat side først og fremmest bør være tale om medfinansiering i
form af  medarbejdertimer. Enkelte aktører peger således på risici forbundet med at indarbejde direkte privat
finansiering i en fællesoffentlig indsats, idet en direkte investering kan indebære en forventning fra privat side om et
direkte udbytte. Idet indsatsen som udgangspunkt blev drøftet som rettet mod fællesoffentlige behov og
udfordringer, var deltagerne enige om, at direkte privat finansiering kan skævvride formålet.
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