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Som del af Økonomiaftalen 2021 blev der i for-
året 2021 igangsat et fællesoffentligt forprojekt 
med fokus på åbne offentlige data og ny tekno-
logi i den grønne omstilling. Som partnere i pro-
jektet deltog Danske Regioner, Digitaliserings-
styrelsen, Erhvervsstyrelsen, Kommunernes 
Landsforening, Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering samt Open Data DK, der også 
var den udførende projektpartner.

Forprojektet havde til formål at afprøve, hvor-
dan man i den offentlige sektor kan arbejde 
med en efterspørgselsdrevet tilgang til åbne 
offentlige data. Dette blev afprøvet ved gen-
nemførelse af fokuserede innovationsforløb 
om åbne offentlige data, ny teknologi og grøn 
omstilling, og med deltagelse af både offent-
lige og private aktører. Innovationsforløbene 
skulle afdække det grønne værdipotentiale i 
endnu ikke åbne offentlige data inden for mobi-
litetsområdet.

Forprojektet havde derudover fokus på at af-
dække, hvordan man fremadrettet kan udvæl-
ge og udvikle andre offentlige dataområder 
til udstilling, samt hvordan man kan styrke et 
offentligt-privat samarbejde omkring åbne 
offentlige data og innovation. 

I dette dokument præsenteres anbefalin-
ger til, hvordan man fra offentlig side kan 
etablere et mere varigt samarbejde mellem 
myndigheder og private aktører om åbne 
offentlige data i relation til klimaområdet. An-
befalingerne er udarbejdet af Dansk Design 
Center og Seismonaut for Open Data DK.

De samlede anbefalinger består af fire over-
ordnede anbefalinger samt et katalog med 
tre mulige modeller for samarbejdet.

Anbefalingerne og modellerne kan også 
være relevante inden for andre områder end 
klimaområdet, omend der her kan gælde 
andre forudsætninger

Foruden disse anbefalinger er også udviklet 
særskilte anbefalinger til, hvordan man fra of-
fentlige side fremadrettet kan styrke det inno-
vative arbejde med at identificere, vurdere og 
udstille offentlige data med særligt potentiale.

1. Baggrund  
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Anbefalingerne vedr. et styrket offentlig-pri-
vat samarbejde er udarbejdet med afsæt i 
dialoger med både offentlige myndigheder 
og private aktører. 

I dialogerne har der været fokus på hidtidige 
udfordringer på området, på overvejelser om 
kerneopgaver for et fremadrettet arbejde, 
samt på overvejelser om ansvars- og rollefor-
delinger mellem offentlige og private aktører. 

Som led i arbejdet, har der været afholdt 
møder med repræsentanter fra følgende 
organisationer:

• Dansk Erhverv
• Dansk IT
• Danske Regioner
• DigitalLead
• Digitaliseringsstyrelsen
• Erhvervsstyrelsen
• IT-branchen
• KL
• Open Data DK
• Styrelsen for Dataforsyning og Effekti-

visering

Foruden input fra ovenstående aktører er der 
også taget afsæt i de konkrete erfaringer fra 
de tre innovationsforløb i forprojektet samt 
en række af tidligere projekter om åbne of-
fentlige data. Anbefalingerne er udarbejdet af 
Dansk Design Center og Seismonaut.

1.1 Metode
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2. Anbefalinger til 
styrket offentligt-
privat samarbejde 
Et stærkere, mere varigt samarbejde mellem myndigheder og 
private aktører er en af nøglerne til at forløse værdipotentialet i 
offentlige data. Et mere varigt samarbejde kan løse nogle af de ud-
fordringer, som i dag kendetegner organiseringen og processerne 
- især når det gælder innovation.

At udstille og i den sammenhæng sikre 
værdifuld anvendelse af offentlige data er 
en kompleks affære. Værdikæden, fra datas 
tilblivelse til effekten af at anvende dem, er 
lang. Både offentlige og private skal spille 
rigtigt sammen om at identificere og opdyrke 
data samt vurdere og afprøve dets potentiale. 
Processen kræver dialog på tværs af statsli-
ge, regionale og kommunale organisationer 
samt på tværs af myndigheder og private 
aktører.

Fordi arbejdet er komplekst, har indsatser-
ne indtil nu ofte været præget af både en 
høste-så-problematik og en hønen-eller-æg-
get-problematik. For hvordan prioriterer vi i 
fællesskab, når de organisationer, som besid-
der eller skaber data, ikke nødvendigvis også 
er dem, der høster gevinsten ved at åbne 
dem? Og hvordan kan vi prioritere at udstille 
nye data eller endnu uafprøvede data, hvis vi 
ikke kender deres potentiale? 

Her kan det private erhvervsliv - både er-
hvervs-/brancheorganisationer og enkelt-
stående virksomheder - spille en vigtig og 
afgørende rolle. Tæt dialog om det private 
erhvervslivs efterspørgsel og brug af data 
har, på tværs af projekter og forløb, vist sig at 
være afgørende for at kunne målrette arbej-
det om at udstille data og sikre opbakning 
blandt deltagende offentlige aktører. En varig 
organisering på tværs af offentlige og private 
aktører kan være nøglen til at løsne op pro-
blematikkerne, der står i vejen for mere værdi 
af åbne offentlige data.

Fire elementer skal være til stede for at løse 
udfordringerne, uafhængigt af hvilken model 
der skal ligge til grund for at styrke samarbej-
det. Her er tale om overordnede greb, som 
skal til for at gøre det attraktivt og muligt for 
private aktører at træde ind i et styrket og 
mere varigt samarbejde.

#1: Etabler et overordnet og fælles formål, 
som kan give arbejdet et stærkere strate-
gisk ophæng og samarbejdet med private 
aktører en langsigtet ramme
Åbne offentlige data er ikke del af det dag-
lige virke for alle nødvendige interessenter 
og aktører. Åbne offentlige data kan være en 
vigtig del af løsningen på relevante problem-
stillinger, men er i sig selv oftest et middel til 
et andet mål. Både myndigheder og private 
aktører efterspørger et større sigte med de 
indsatser, de bliver inviteret til at deltage i. 

Samtidigt peger både private og offentlige 
aktører på behovet for en større samfunds-
mæssig dagsorden, som de kan prioritere 
deres deltagelse og involvering ud fra. Den 
grønne dagsorden har i forprojektet vist sig 
som et godt ophæng. Her har dagsordenen 
gjort det nemmere at indkredse relevante 
problemstillinger og udfordringer med især 
de private virksomheder.
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 #2: Skab et mere fast samarbejde og en 
mere varig organisering, hvor det private 
indgår på strategisk niveau i at prioritere 
formål og indsatser
Hidtil har organiseringen omkring arbejdet 
været af primært offentlig karakter, særligt 
i regi af den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi. Som konsekvens har private aktører 
enten bidraget i en konsulterende rolle (fx 
via interviews og møder i forberedelse af 
kommende indsatser) eller som deltager i 
allerede planlagte indsatser. Den varierende 
involvering har gjort det svært at få en bredde 
af private virksomheder til at prioritere eller 
indgå på tværs af indsatser over tid. Derfor 
har gentagne deltagere ofte været speciali-
serede datavirksomheder. 

Gevinsterne ved at få flere og større private 
aktører med til at prioritere og bearbejde 
områder af særligt potentiale er store. Et 
vigtigt mål ved et styrket samarbejde med 
private aktører er derfor, at det bliver muligt 
at få private aktører med til at prioritere deres 
involvering i relevante indsatser. Et mere fast 
samarbejde og en mere varig organisering, 
hvor private aktører indgår som en formel 
kapacitet, kan være en nøgle til at sikre 
fælles prioritering og mere gennemgående 
involvering. Især på strategisk niveau kan en 
stærkere organisering være en løftestang 
for et styrket samarbejde mellem offentlige 
myndigheder og private aktører.

#3: Involver erhvervs- og brancheorgani-
sationer på strategisk niveau for at gøde 
jorden for indsatser om offentlige data
Erhvervs- og brancheorganisationer, herun-
der også relevante klyngeorganisationer, har 
indtil nu ikke været faste samarbejdspartnere 
i arbejdet med åbne offentlige data. De har til 
gengæld position og kompetencer, som gør 
dem relevante fremadrettet. Eksempelvis vil 
de kunne bidrage til at gøde jorden for indsat-
ser inden for deres respektive områder. 

Det er især på strategisk niveau, at erhvervs- 
og brancheorganisationer kan spille en 
væsentlig rolle. Her vil de kunne bidrage til en 
løbende dialog om, hvilke dataområder der 
kan rumme et særligt potentiale eller have 
særlig relevans for det overordnede mål. 

#4: Involver virksomheder tidligt i indsat-
ser som del af at prioritere udfordringer og 
problematikker, som data skal være med til 
at løse
Det private erhvervslivs rolle i åbne offentlige 
data har hidtil været størst i den senere del af 
værdikæden. Her har fokus været at tiltræk-
ke udviklere og systemleverandører til at 
anvende offentlige data i deres løsninger og 
forretning. Der har dog vist sig et relevant po-
tentiale i at få flere private virksomheder med 
til at identificere og definere de problemstil-
linger, som data skal være med til at løse. 

Når private virksomheder peger på relevante 
problemstillinger, hvor data kan bidrage som 
afsæt for eller som del af en løsning, er der de 
facto etableret et værdipotentiale, som kan 
bane vejen for samarbejde og dialog. Som 
en del af at styrke samarbejdet er det oplagt 
at involvere private virksomheder tidligere i 
indsatserne, så deres udfordringer også kan 
være afsæt for de problemstillinger, indsat-
serne skal adressere.

Anbefalinger til et styrket offentlig-privat samarbejde

S. 6

O
verordnede anbefalinger



3. Tre modeller for 
et styrket og mere 
varigt samarbejde
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Et styrket og mere varigt samarbejde om åbne offentlige data kan 
etableres på flere måder. Gennem forprojektet og dialogen med 
både private og offentlige aktører er der identificeret tre modeller, 
som omsætter de overordnede anbefalinger til, hvordan man fre-
madrettet kan organisere samarbejdet.

I modellerne benyttes en række udtryk for involverede aktører. Nedenfor gives en kort 
præsentation af disse:

Udtrykket nationale offentlige organisationer benyttes både om nationale offentlige myn-
digheder (fx Digitaliseringsstyrelsen) og nationale repræsentanter for regioner og kommuner 
(dvs. Danske Regioner og KL).

Nationale erhvervsorganisationer benyttes om arbejdsgiverforeninger (fx Dansk Erhverv 
og DI), mens udtrykket brancheorganisationer benyttes om nationale brancheforeninger (fx 
It-branchen).

Specialiserede aktører omfatter organisationer og foreninger, som fokuserer på bestemte 
dagsordener eller områder (fx Open Data DK og Dansk IT). 

Klyngeorganisationer henviser til de 14 udpegede nationale klynger (fx DigitalLead). Klynger-
nes kerneopgave er at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om innovation mel-
lem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører i deres respektive 
økosystem.
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1.
Et samarbejde organiseret som et offentligt-privat partnerskab: 
I denne model samarbejder nationale offentlige organisationer 
og nationale erhvervsorganisationer på strategisk niveau om 
identifikation og prioritering af indsatser, der kan realisere 
værdipotentialet i åbne offentlige data. På det operationelle niveau 
har et samarbejde mellem relevante brancheorganisationer, 
specialiserede aktører og klyngeorganisationer ansvaret for at 
eksekvere de prioriterede indsatser.

2.
Et samarbejde organiseret omkring temadrevne partnerskaber: 
I denne model får en række partnerskaber bestående af udvalgte 
brancheorganisationer, klyngeorganisationer, specialiserede aktører 
og private virksomheder ansvar for at gennemføre indsatser inden 
for et prioriteret tema. Temaerne - og dermed også de temadrevne 
partnerskaber - prioriteres på strategisk niveau i samarbejde mellem 
nationale offentlige organisationer og nationale erhvervsorganisationer.

3.
Et samarbejde organiseret omkring en national alliance: I denne 
model forener offentlige organisationer og private aktører, 
herunder også private virksomheder, sig i en medlemsbaseret 
forening, der målrettet fokuserer på at realisere værdipotentialet i 
åbne offentlige data ift. et nærmere fastlagt mål på klimaområdet. 
Foreningen organiseres med et strategisk organ, hvori både 
offentlige og private aktører er repræsenteret, og med et 
sekretariat, der igangsætter og driver de prioriterede initiativer i 
samarbejde med offentlige og private aktører.
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De tre modeller beskrives nærmere i afsnit 3.1-3.3. Indledningsvist 
præsenteres dog hovdelementer ved modellerne:.



Forskelle i involvering af 
private virksomheder og 
finansiering
De tre modeller har fællesnævnere, men 
også klare forskelle. Det gælder især i forhold 
tilhvor direkte private virksomheder har 
ansvar for prioriteringen og eksekveringen af 
indsatser og i hvor høj grad, der indgår kom-
mercielle midler i at finansiere aktiviteter:

For så vidt angår involvering af private 
virksomheder, tager det offentlige-private 
partnerskab afsæt i en model, hvor private 
virksomheder ikke har ansvar for priorite-
ringen og eksekveringen af indsatser, men 
repræsenteres af nationale erhvervsorganisa-
tioner, brancheorganisationer og klyngeorga-
nisationer.  
 

 
 

Private virksomheder kan dog være relevante 
i den konkrete eksekvering af udvalgte ind-
satser. I den nationale alliance foregår invol-
veringen af private virksomheder langt mere 
direkte og dels gennem deres medlemskab 
af alliancen og dels gennem aktiv involvering i 
alliancens indsatser.

For så vidt angår finansiering, vil indsatser og 
aktiviteter i det offentlige-private partnerskab 
som udgangspunkt foregå med afsæt i en of-
fentlig grundfinansiering, mens indsatser og 
aktiviteter i en national alliance i højere grad 
vil være finansieret på projektbasis og i større 
grad af privat/kommerciel finansiering (gen-
nem medlemsbidrag/-kontingent). Indsatser 
og aktiviteter i temadrevne partnerskaber vil 
tage udgangspunkt i en mere kombineret 
finansieringsform.
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Figur 1: Illustration af modellernes forskelle ift. involvering af private virksomheder og finansiering
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3.1 Det offentlige-
private partnerskab
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Figur 2: Illustration af det offentlige-private partnerskab
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I det offentlige-private partnerskab samarbejder nationale offent-
lige og private organisationer på strategisk niveau om at identifice-
re og prioritere indsatser. Indsatserne eksekveres på operationelt 
niveau i et samarbejde mellem relevante brancheorganisationer, 
specialiserede aktører og klyngeorganisationer.
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Det offentlige-private partnerskab er en 
klassisk, hierarkisk struktur, hvor nationale 
offentlige organisationer typisk både vil tage 
initiativet og finansiere de primære indsat-
ser. På strategisk niveau indgår nationale 
erhvervsorganisationer i et fast forum, fx i 
form af en bestyrelse eller advisory board, 
hvori der foregår løbende dialog om behov, 
udfordringer og prioriterede indsatser. På 
det operationelle niveau har et samarbejde 
mellem relevante brancheorganisationer, 
specialiserede aktører og klyngeorganisatio-
ner ansvaret for at eksekvere de prioriterede 
indsatser. 

Den konkrete eksekvering af indsatserne kan 
involvere private virksomheder. 
Modellen tager afsæt i en model, hvor private 
virksomheder ikke har ansvar for priorite-
ringen og eksekveringen af indsatser, men i 
stedet repræsenteres af nationale erhvervs-
organisationer, brancheorganisationer og 
klyngeorganisationer. Private virksomheder 
kan dog være relevante i den konkrete ekse-
kvering af udvalgte indsatser. 

Roller, aktører og samarbejde
Det offentlige-private partnerskab rum-
mer et tæt samarbejde mellem offentlige 
og private aktører på såvel strategisk som 
operationelt niveau. Partnerskabet ledes 
hierarkisk med prioritering af indsatser på 
strategisk niveau af nationale offentlige og 
private organisationer.

Et stærkt partnerskab mellem offentlige og 
private aktører skal forankres på både strate-
gisk og operationelt niveau:

• På det strategiske niveau identificeres 
og prioriteres de indsatser, der bedst kan 
bidrage til at realisere potentialet i åbne 
offentlige data i forhold til fastlagte mål 
på klimaområdet. Partnerskabet ledes af 
et samarbejde, der omfatter repræsen-
tanter fra nationale offentlige organisati-
oner (fx Digitaliseringsstyrelsen, Danske 
Regioner og KL) og nationale erhvervsor-
ganisationer (fx Dansk Erhverv og DI). 

• På det operationelle niveau har et samar-
bejde mellem relevante brancheorgani-
sationer (fx IT-branchen), specialiserede 
aktører (fx Open Data DK og Dansk IT) 
og klyngeorganisationer (fx DigitalLead) 
ansvaret for at eksekvere de prioriterede 
indsatser. Den konkrete eksekvering af 
indsatserne kan også involvere private 
virksomheder, ligesom den konkrete 
eksekvering kan involvere regioner og 
kommuner. Som forening for kommuner 
og regioner der samarbejder om åbne 
offentlige data, vil Open Data DK kunne 
indtage en koordinerende rolle i denne 
forbindelse.

Kerneopgaver
Det offentlige-private partnerskab rummer 
kerneopgaver på begge niveauer. Priorite-
ring af indsatser sker på strategisk niveau, 
mens indsatser eksekveres på operationelt 
niveau bl.a. ved at motivere til fællesoffent-
lig udvikling på dataområder samt ved at 
motivere private aktører.

På strategisk niveau skal centrale offentlige 
organisationer og nationale repræsentanter 
for private aktører samarbejde omkring føl-
gende kerneopgaver:

• Fastlægge mål inden for klimaområdet 
som øget brug af offentlige data kan 
bidrage til at realisere.

• Identificere og prioritere de indsatser, 
som bedst kan bidrage til at realisere 
værdipotentialet i åbne offentlige data 
i forhold til fastlagte mål (indsatserne 
eksekveres på operationelt niveau).

• Understøtte og monitorere eksekverin-
gen af prioriterede indsatser.

På det operationelle niveau skal relevante 
aktører samarbejde om følgende kerneop-
gaver:

• Motivere fællesoffentlig udvikling på 
dataområder med størst værdipotentiale 
ift. mål.

• Motivere private aktører (via branche-
organisationer, klynger mv.) til at indgå 
aktivt i prioriterede indsatser.



Vurdering af modellen
Modellen repræsenterer et relativt ligevær-
digt samarbejde mellem offentlige og pri-
vate aktører og med klare aftaler om ansvar 
og roller i det konkrete samarbejde. 

• Modellen giver en tydelig hierarkisk for-
deling af ansvar ift. identifikation, priorite-
ring og eksekvering af indsatser. Et klart 
hierarki giver både offentlige og private 
aktører en tydelig - og måske mere tradi-
tionel - rolle, hvilket kan gøre det lettere 
for begge parter at indgå i samarbejdet. 

• Alle aktiviteter foregår i samarbejder 
mellem offentlige og private aktører og 
med afsæt i et mere ligeværdigt forhold 
end gennem eksempelvis ad hoc projek-
ter. 

• Modellen kræver fastlæggelse af helt 
klare aftaler om ansvar, roller og mål i 
samarbejdet mellem offentlige og private 
aktører på både strategisk og operatio-
nelt niveau.  

• Partnerskabets hierarkiske struktur kan 
gøre det rigidt at eksekvere på et ope-
rationelt niveau. Her kan strukturen have 
tendens til at fokusere på planer og lang-
sigtet koordinering frem for at eksekvere 
på de løbende muligheder, der opstår. 

• Modellen har et offentligt afsæt og 
lægger derfor op til, at offentlige aktører 
finansierer centrale indsatser og kerne-
opgaver. Private og kommercielle aktører 
kan bidrage til at finansiere udvalgte 
aktiviteter via egen deltagelse, mens 
modellen i mindre grad lægger op til, at 
de finansierer kerneopgaver.
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Figur 3: Illustration af temadrevne partnerskaber
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3.2 Temadrevne 
partnerskaber
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I de temadrevne partnerskaber samarbejder offentlige og private 
aktører, herunder også private virksomheder, om at gennemføre 
indsatser inden for udvalgte og afgrænsede temaer. En operatør 
understøtter samarbejdet og indsatserne. På strategisk niveau står 
et samarbejde mellem nationale offentlige og private organisa-
tioner for at identificere og prioritere temaer.
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Temadrevne partnerskaber er en hybrid mel-
lem det nationale partnerskab (der her består 
som grundlag for det strategiske niveau) 
og en model med separate programmer på 
operationelt niveau. 

På strategisk niveau indgår nationale offent-
lige organisationer og nationale erhvervs-
organisationer i et fast forum, fx i form af en 
bestyrelse eller advisory board, hvori der 
foregår løbende dialog om behov, udfordrin-
ger og prioriterede indsatser. 

På operationelt niveau får en række partner-
skaber bestående af udvalgte brancheorga-
nisationer, klyngeorganisationer, specialise-
rede aktører og private virksomheder ansvar 
for at gennemføre indsatser inden for et 
prioriteret tema. Temaerne - og dermed også 
de temadrevne partnerskaber - prioriteres på 
strategisk niveau.

Roller, aktører og samarbejde
I lighed med det offentlige-private partner-
skab foretages den strategiske prioritering 
af indsatser i et samarbejde mellem natio-
nale offentlige organisationer og nationale 
erhvervsorganisationer. I denne model 
eksekveres indsatserne dog af en række 
temadrevne partnerskaber, der samarbej-
der indbyrdes og understøttes af en tvær-
gående operatør.

• På det strategiske niveau identificeres og 
prioriteres de temaområder og indsatser, 
som bedst kan bidrage til at realisere 
værdipotentialet i åbne offentlige data 
ift. et nærmere fastlagt mål på klimaom-
rådet. Det fastlagte mål danner således 
afsæt for identifikation og prioritering af 
temaer, som rummer potentialer for at 
kunne bidrage til realisering af målet.

• Arbejdet ledes af et samarbejde, der 
omfatter repræsentanter fra nationale 
offentlige organisationer (fx Digitalise-
ringsstyrelsen, Danske Regioner og KL) 
og nationale erhvervsorganisationer (fx 
Dansk Erhverv og DI). 

• Aktørerne på strategisk niveau har sam-
men med operatøren ansvaret for at sam-
mensætte de temadrevne partnerskaber. 
Partnerskaberne består af brancheorga-
nisationer, klyngeorganisationer, specia-
liserede aktører, regioner og kommuner 
samt private virksomheder, som har rele-
vante forudsætninger og kompetencer til 
at kunne bidrage til udviklingen inden for 
det enkelte tema.

• På operationelt niveau har hvert temadre-
vet partnerskab ansvar for at arbejde og 
udvikle sig inden for hvert af deres tema, 
mens de også kan samarbejde indbyrdes, 
hvor det er relevant. En tværgående ope-
ratør understøtter hvert partnerskab og 
bidrager dels til fremdriften i det enkelte 
partnerskab og dels til at koordinere og 
facilitere samarbejde og læring på tværs 
af partnerskaberne. Operatøren repræ-
senterer de temadrevne partnerskaber 
på det strategiske niveau.

Kerneopgaver
En stor del af kerneopgaverne i modellen 
for temadrevne partnerskaber er parallelle 
med kerneopgaverne i modellen for det 
offentlige-private partnerskab, men der 
er også klare forskelle. Forskellene ligger 
især i de kerneopgaver, som operatøren får 
ansvar for på både strategisk og operatio-
nelt niveau.
 
På strategisk niveau skal et strategisk forum 
bestående af repræsentanter fra nationale 
offentlige organisationer og nationale er-
hvervsorganisationer varetage følgende 
kerneopgaver:

• Fastlægge mål inden for klimaområdet 
som øget brug af offentlige data kan 
bidrage til at realisere. 

• Samarbejde med operatør om identi-
fikation og prioritering af de temaer og 
indsatser, som bedst kan bidrage til at 
realisere værdipotentialet i åbne offentli-
ge data ift. fastlagte mål.
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På et mere operationelt niveau skal operatø-
ren i samarbejde med det strategiske forum 
varetage følgende kerneopgaver:

• Etablere handlekraftige og temadrevne 
partnerskaber bestående af repræsen-
tanter fra relevante brancheorganisatio-
ner, klyngeorganisationer, specialiserede 
aktører og private virksomheder.

• Understøtte og monitorere de temadrev-
ne partnerskabers eksekvering af priori-
terede temaområder og indsatser.

På operationelt niveau skal hvert temadrevet 
partnerskab samarbejde om fællesoffentlig 
udvikling på dataområder med størst værdi-
potentiale ift. de fastlagte mål. De temadrev-
ne partnerskaber skal samtidigt motivere 
private aktører (eksempelvis via brancheor-
ganisationer, klynger og netværk) til at indgå i 
konkrete indsatser.

Vurdering af modellen
Modellen repræsenterer et temadrevet og 
målrettet samarbejde mellem offentlige 
og private aktører, der kræver tværgående 
ledelse og reel involvering fra repræsentan-
ter fra offentlige og private aktører, herun-
der også private virksomheder.

• Modellen giver en fleksibel og dynamisk 
platform, som tydeligt prioriterer de 
temaer/områder der kan bidrage til at 
realisere værdipotentialet i åbne offentli-
ge data.  

• Den strategisk ledelse er dels forankret 
i et nationalt offentligt-privat strategiske 
forum og dels hos en operatør, der har 
kompetencer og forudsætninger for at 
understøtte og monitorere eksekverin-
gen af indsatser i temadrevne partnerska-
ber.

• Eksekvering af indsatser i temadrevne 
partnerskaber kræver reel involvering og 
aktiv deltagelse fra offentlige og private 
aktører, herunder også fra private virk-
somheder.  

• Modellen gør det muligt at arbejde mere 
dynamisk med at etablere og eksekvere 
indsatser på nye områder, idet temadrev-
ne partnerskaber kan etableres, men 
også nedlægges, løbende. Til gengæld 
kræver modellen fastlæggelse af helt 
klare aftaler om ansvar og roller i det 
enkelte temadrevne partnerskab.  

• Modellen har et offentligt afsæt og læg-
ger derfor op til, at offentlige myndighe-
der finansierer kerneopgaverne forbun-
det med at drive det strategiske arbejde 
og operatørens aktiviteter. Indsatser og 
aktiviteter i temadrevne partnerskaber 
kan gennemføres med afsæt i ressourcer 
fra både de offentlige og private aktører, 
der indgår i de enkelte partnerskaber. 
Modellen giver rum for en vis grad af 
privat/kommerciel medfinansiering (dog 
formentlig primært i form af medarbej-
dertimer).
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3.3 Den nationale 
alliance
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Figur 4: Illustration af den nationale alliance
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I den nationale alliance forenes offentlige organisationer og private 
aktører, herunder også private virksomheder, i et fællesskab, der 
skal realisere potentialet i åbne offentlige data ift. et nærmere fast-
lagt mål på klimaområdet. Et sekretariat driver prioriterede indsats-
er, der involverer engagerede offentlige og private aktører.



Den nationale alliance er i sin essens en 
forening. Her indgår offentlige og private 
aktører på lige vilkår ift. at prioritere indsatser. 
Foreningen organiseres med et strategisk 
organ, fx en bestyrelse, hvor både offentlige 
og private aktører er repræsenteret. Et sekre-
tariat får til opgave at igangsætte og drive de 
prioriterede programmer og initiativer, hvor 
både de offentlige og private aktører engage-
rer sig alt efter deres interesse og virke

Roller, aktører og samarbejde
I denne model forankres samarbejdet 
mellem offentlige og private aktører i en 
forening, som har til formål at realisere vær-
dipotentialet i åbne offentlige data. Allian-
cens indsatser eksekveres af foreningens 
sekretariat i samarbejde med offentlige og 
private medlemmer.

• På det strategiske niveau prioriteres 
indsatser i en strategi og handlingsplan. 
Beslutningerne træffes af et strategisk 
organ, fx en bestyrelse, hvor både offent-
lige og private aktører er repræsenteret. 

• De prioriterede indsatser eksekveres af 
et sekretariat i samarbejde med forenin-
gens medlemmer, der omfatter offentlige 
og private aktører, herunder også private 
virksomheder.

Kerneopgaver
En stor del af kerneopgaverne i modellen er 
parallelle med kerneopgaverne i de øvrige 
modeller, men der er også klare forskelle. 
Fx eksekveres indsatserne i projektorgani-
seringer med deltagelse af medlemmer og 
alliancens sekretariat.

Følgende kerneopgaver varetages på strate-
gisk niveau: 

• På strategisk niveau skal aktørerne i det 
strategiske organ samarbejde om fast-
læggelsen af mål inden for klimaområ-
det, som øget brug af offentlige data kan 
bidrage til at realisere.

• På strategisk niveau skal det strategiske 
organ identificere og prioritere de indsat-
ser, som bedst kan bidrage til at realisere 
værdipotentialet i åbne offentlige data ift. 
de fastlagte mål.

Følgende kerneopgaver varetages på opera-
tionelt niveau:

• På operationelt (og strategisk) niveau 
skal aktørerne i alliancen arbejde opsø-
gende og aktivt på at indhente finansie-
ring til gennemførelse af indsatserne (fx 
gennem relevante fonde).

• På operationelt niveau forankres ind-
satserne i projektorganiseringer med 
deltagelse af alliancens sekretariat og 
medlemmer, herunder også private virk-
somheder.
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Vurdering af modellen
Modellen repræsenterer et dynamisk og 
vedblivende samarbejde, hvor både offent-
lige og private aktører bliver langsigtede 
partnere i at realisere en fælles vision, og 
som kræver en stærk medlemsbase af rele-
vante og engagerede aktører. 

• I alliancen får private aktører, herunder 
også virksomheder, mulighed for at indgå 
i både strategisk og operationelle opga-
ver på lige fod med de offentlige parter. 
Det giver et stærkt incitament til begge 
parter for at engagere sig aktivt, da der 
er stort rum for at påvirke, hvad alliancen 
prioriterer og udfører. 

• Alliancen forudsætter, at interesser 
og prioriteter hos offentlige og private 
aktører kan forenes i et fællesskab, og 
at medlemmerne kan fastlægge mål på 
klimaområdet, som øget anvendelse af 
åbne offentlige data kan bidrage til at 
realisere. 

• Alliancens virke kræver, at der kan 
etableres en medlemsbase, der omfatter 
relevante offentlige organisationer og 
private aktører, herunder også relevante 
og dedikerede private virksomheder.  

• Alliancens virke kræver, at foreningens 
indsatser udvikles og understøttes af en 
organisation, som besidder de nødven-
dige kompetencer og forudsætninger, 
herunder bl.a. ift. at sikre løbende værdi-
skabelse for foreningens medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• På operationelt niveau kræver modellen 
fastlæggelse af helt klare aftaler om 
ansvar og roller i det konkrete projekt-
samarbejde.  

• Alliancen er en relativ ligeværdig plat-
form, hvor både offentlige og private 
aktører skal bidrage til at finansiere 
kerneopgaverne, omend niveauerne kan 
være forskellige. Medlemskontingenter 
vil være det typiske afsæt for at finansie-
re alliancens kerneopgaver, mens pro-
jektfinansering, eksempelvis fra fonde, 
vil være grundlag for at finansiere en stor 
del af faktiske indsatser. Modellen vil der-
for i høj grad basere sig på ikke-offentlig 
finansiering.
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