
DATA
en nøgleressource
i et bæredygtigt velfærdssamfund



Med den fælleskommunale datastrategi opstilles nogle principper og 

målsætninger for, hvordan kommunerne bedst kommer videre med de 

vigtigste dele af dataudviklingen og dataanvendelsen med det sigte for 

øje at sikre et højt niveau for velfærd fremover. 

Den fælles opgave er at styrke samarbejdet mellem kommunerne 

gennem øget fælles dataunderstøttet viden. 

For at lykkes skal data give værdi for dem, der arbejder med det i det 

daglige. På den måde sikrer vi den bedst mulige balance mellem 

ressourceforbrug og værdiskabelse.

HVORFOR EN DATASTRATEGI 
OG HVAD BETYDER DET FOR 
KOMMUNERNE?



FORMÅL

OMTANKE

SAMMENHÆNG

Data med

Data med

Data med



”Når mængden af data stiger, øges mulighederne for 

at anvende smarte løsninger og ny teknologi, fx 

machine learning og kunstig intelligens. Brugen af 

sensorteknologi og IoT har tilmed potentialet til at 

kunne generere nye typer af data automatisk.

Et vigtigt aspekt af dette er, at nye datateknologier 

kan nedbringe mængden af manuelle processer, 

hvilket kan frigive tid og ressourcer til kerneopgaven. 

Hver gang ny teknologi introduceres i kommunerne, 

er dataperspektivet derfor vigtigt at tænke ind.”



” Derfor arbejder kommunerne for en større åbenhed

mellem individ og fællesskab, ved i videst muligt 

omfang at informere borgeren om, hvilke 

informationer kommunen har om den enkelte. Der, 

hvor det giver mening, og er teknisk muligt, skal 

borgerne selv have adgang til at se, hvilke data 

kommunen opbevarer om dem. Samtidig skal 

borgeren kunne stole på, at følsomme data ikke 

offentliggøres og deles med andre, uden borgeren 

selv har givet samtykke. Tilsvarende skal kommunen 

også sikre, at data anonymiseres, når det er 

nødvendigt.”



”Fælleskommunale

datastandarder udvikles

indenfor principperne i den

fælleskommunale 

rammearkitektur.”



01 /

Data med

FORMÅL

02 /

Data med

OMTANKE

03 /

Data med

SAMMENHÆNG

Kommunerne vil samarbejde om at styrke 

datakulturen gennem øget fokus på 

datastøttet ledelse og kvalitetsudvikling.

Kommunerne forholder sig aktivt og 

strategisk til data, herunder balancen 

mellem værdiskabelse og omkostning ved 

at have konkrete data til rådighed.

Kommunerne tænker dataperspektivet ind 

når de indkøber ny teknologi og IT, 

herunder at der stilles krav om adgang til 

data fra digitale løsninger.

Kommunerne har databeskyttelse som 

væsentlig faktor, når de vælger 

leverandører af IT-systemer og 

infrastruktur. 

Kommunerne arbejder for, at borgerne i 

relevant omfang får adgang til at se de 

data, kommunerne opbevarer om dem. 

Kommunerne har etisk ansvarlighed som et 

bærende princip i arbejdet med data. 

Kommunerne skal have strukturerede, 

klassificerede og dækkende data baseret 

på fælleskommunale datastandarder på 

alle væsentlige velfærdsområder.

Kommunerne udvikler, anvender og 

forvalter de fælleskommunale 

datastandarder sammen, med fokus på god 

datakvalitet og at data kan anvendes til 

flere formål. 

Kommunerne vil sammen øge værdien af 

data med fælleskommunale datastandarder 

ved anvendelse på tværs af fagområder, 

kommuner, fælleskommunalt og 

fællesoffentligt.

INDSTILLING
- Drøfter datastrategien med særligt fokus på målsætningernes betydning for udvikling og anvendelse af 

rammearkitekturen

- Drøfter om datastrategien giver anledning til igangsættelse af konkrete aktiviteter i fht udvikling og anvendelse af 

rammearkitekturen


