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Delaftale 8: Effektiv udvikling og anvendelse af de fællesoffentlige
grunddata (governance)
Problem

Grunddata er en fælles ressource og en forretningskritisk infrastruktur i den fuldt
digitale offentlige sektor. For at sikre mest mulig effektivitet i udviklingen af
grunddata og i myndighedernes anvendelse af grunddata, og for at sikre at
grunddata vedvarende er til stede som en fælles ressource og som grundlag for at
realisere det betydelige potentiale for øget vækst, er der derfor behov for en fælles
og forpligtende koordinering af grunddata-området.
Baggrund

Grunddata er de væsentligste data om personer, virksomheder, ejendomme og
steder, som anvendes af mange myndigheder, og som er fundamentet for den
offentlige forvaltning. Grunddata er dermed et udsnit af de data, der findes i CPR,
CVR, BBR, Matriklen, Tingbogen og Kortforsyningen. Yderligere data vil på sigt
kunne inkluderes i de offentlige grunddata efter aftale mellem de offentlige parter.
Med en koordineret udvikling og anvendelse af grunddata, der genbruges på tværs
af den offentlige sektor, opnås betydelige økonomiske gevinster, og kvaliteten af
den offentlige service til borgere og virksomheder forbedres på en række områder.
Endvidere vil den private sektors forbedrede adgang til grunddata af højere
kvalitet give effektiviseringer og nye forretningsmuligheder hos virksomhederne.
En sammenhængende grunddata-infrastruktur, som løbende udvikles og giver
effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor, baseres på principper for
anvendelse, ansvar og tilgængelighed:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Grunddata er obligatoriske at anvende for de offentlige myndigheder.
Grunddata opdateres kun ét sted.
Grunddata er veldefinerede og kvalitetssikrede.
Grunddata er fælles anvendelige og kan sammenstilles på tværs af
grundregistre.
Dataansvaret ligger hos de myndigheder, der har forvaltningsansvaret for
de respektive data.
Den grunddataansvarlige sikrer, at grunddata opdateres.
Tilgængeligheden af grunddata tilstræbes at svare til brugernes behov.
Regler og rettigheder for anvendelsen af de respektive data er fortsat
gældende.
Grunddata bidrager til effektivisering af den offentlige sektor.

For at effektivisere vedligeholdelsen og opdateringen af grunddata og effektivisere
myndighedernes anvendelse af grunddata gennemføres en række
effektiviseringsprojekter inden for geodata-, ejendoms-, person- og
virksomhedsområderne. Ansvaret for implementering af disse initiativer ligger hos
de respektive myndigheder, men der er behov for en tværgående koordinering af
disse initiativer, at følge op på ibrugtagningen af grunddata samt at sikre en
løbende strategisk udvikling af grunddata-området.

Side 2 af 2

Løsning

Der etableres en Grunddata-bestyrelse, som har til opgave at sikre en effektiv og
koordineret udvikling og anvendelse af grunddata, herunder:
1. At forvalte den fællesoffentlige strategi for grunddata og stille forslag til
videreudvikling af denne
2. At godkende væsentlige ændringer i snitflader, standarder og datamodeller
i forhold til grunddata
3. At fastlægge datafordelerens dataindhold samt godkende udviklingsplaner
og budget for datafordeleren
4. At iværksætte og finansiere analyser, business cases og mindre
udviklingsaktiviteter på grunddataområdet
5. At foreslå større udviklings- og effektiviseringsprojekter på grunddataområdet
6. At dokumentere og følge op på fremdrift på udvikling og anvendelse af
grunddata samt give en årlig afrapportering herom til regeringens
økonomiudvalg.
Organisering
Grunddata-bestyrelsen bemandes med repræsentanter for grunddata-forvalterne,
repræsentanter for grunddata-brugerne og de bevilgende parter. Formandskabet
varetages i etableringsfasen af Digitaliseringsstyrelsen. Til at understøtte
bestyrelsen er der behov for, at der etableres og arbejdes med følgende:
En fælles datamodel og tværgående egenskaber for grunddata
En samlet og ensartet dokumentation af grunddata
Harmoniserede rettighedsmodeller for grunddata
Opfølgning på aftalte grunddata-effektiviseringer
Business cases og beslutningsgrundlag på yderligere grunddataeffektiviseringer
Sammenhæng til styringsstrukturen inden for person-, erhvervs- samt
geografi- og ejendomsområderne.
Til at betjene bestyrelsen og løse ovennævnte opgaver etableres et mindre
fællesoffentligt grunddata-sekretariat. Sekretariatet forankres i
Digitaliseringsstyrelsen, og der kan efter nærmere aftale indstationeres
medarbejdere fra de involverede ministerier, KL og DR.

