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Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og
effektivisering
Det offentlige registrerer en lang række oplysninger om borgere, virksomheder,
fast ejendom, bygninger, veje, landkort osv. En lille, men meget vigtig del af disse
oplysninger – de såkaldte grunddata – bruges igen og igen på tværs af hele den
offentlige sektor. Disse grunddata er fundamentet for, at myndighederne kan
varetage deres opgaver korrekt og dermed bidrage positivt til hele samfundets
effektivitet.
Grunddata har også stor værdi for den private sektor. Dels fordi virksomheder
bruger disse data i deres interne processer, dels fordi informationerne i de
offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og
løsninger. Gode grunddata, der er frit tilgængelige for den private sektor, er en
kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser.
Derfor er der enighed om en række konkrete forbedringer og tiltag omkring
grunddata, der vil give bl.a. kommunerne besparelser, bedre muligheder for at
effektivisere it-systemer og arbejdsgange, mere konkurrence på det kommunale itmarked, samt bedre betjening af borgerne:
På ejendomsområdet forbedres registrene således, at oplysninger om
ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative
registre på ejendomsområdet på en ensartet måde.
På adresseområdet etableres en sammenhængende infrastruktur og
datagrundlaget forbedres, så det sikres, at data om adresser, stednavne og
administrative enheder stilles til rådighed for alle på en effektiv måde.
På vandforvaltningsområdet etableres et landsdækkende fællesoffentligt
grunddatasæt for vandløb.
På geodata-området gives der fri adgang til geografiske data for alle og frem
mod ØA2014 drøftes behovet for en mere effektiv og forpligtende model for
vedligeholdelse af geo-data.
På virksomhedsområdet forbedres datagrundlaget i CVR-registeret og der
gives fri adgang til CVR-data og Selskabsdata for alle.
Der etableres en fælles distribution af grunddata gennem en fællesoffentlig
infrastrukturkomponent (datafordeler), der sikrer mere effektiv og billigere
distribution af grunddata. Udviklingen af den fællesoffentlige datafordeler
samordnes med den fælleskommunale serviceplatform med henblik på at sikre
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genbrug og fælles udvikling af relevante komponenter. De nærmere vilkår
herfor aftales parterne imellem.
Der etableres en tværoffentlig grunddata-bestyrelse, hvor parterne i fællesskab
vil sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata og
datafordeleren.
Der er enighed om, at kommunerne over bloktilskuddet medfinansierer statens
udgifter til grunddataprogrammet med 25 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 75
mio. kr. i 2016 og frem. Herudover forventes der omkostninger i kommunerne til
grunddataprogrammet på godt 70 mio. kr. i 2013 faldende til godt 40 mio. kr. i
2016.
Grunddataprogrammet forventes at medføre besparelser og muligheder for
effektiviseringer i kommunerne på knap 50 mio. kr. i 2013 stigende til op mod 185
mio. kr. i 2016 og 210 mio. kr. i 2020, hvor grunddataprogrammet er fuldt
indfaset.
På personområdet udarbejdes i samarbejde med KL frem mod ØA2014 forslag til
en effektivisering af grundregistreringen af personer, der forvaltes af danske
myndigheder. Kommissorium for analysen aftales af partnerne i efteråret 2012.
Det sikres, at der i fremtidige business cases for fællesoffentlige digitaliseringsprojekter tages højde for kommunerne medfinansiering af grunddataprogrammet.

