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Aftalens indhold

Grunddata er de data, der benyttes i forvaltningen på tværs af den offentlige sektor. Disse data
skal være pålidelige, af høj kvalitet, sammenhængende på tværs af registre og let tilgængelige for at
give mest mulig værdi i myndighedernes forvaltning såvel som i virksomhedernes forretning.
Grunddataprogrammet har siden 2012 skabt rammerne for et fælles, struktureret og koordineret
arbejde med udvalgte grunddataområder. Parterne ønsker at fortsætte dette arbejde i forlængelse
af, at målene med det nuværende grunddataprogram indfries.
Fortsættelse af fælles governance for grunddata
Der aftales og etableres en permanent governance for grunddataområdet, der kan varetage den
tværgående koordinering og styring af de nuværende grunddataområder samt prioritere og
igangsætte udvikling af yderligere grunddataaktiviteter og udvide med nye grunddataområder.
De nuværende grunddata forbedres gennem en konsolidering og kvalitetsforbedring samt
gennem en håndtering af udvalgte kvalitetsforbedringstiltag, der foreløbig ikke har været
behandlet i det nuværende grunddataprogram.
Udvikling af grunddataområdet
Der igangsættes analyser af nye grunddataprojekter, der er drevet af den offentlige sektors
forretningsbehov og begrundet i analyser og business cases. Dette kan danne baggrund for at
kunne igangsætte:
1. Udvidelse af grunddataprogrammet: Forbedring af kvalitet, ensrettet registrering, bedre adgang
til og distribution af udvalgte dataområder. Et muligt område er persondata i bred
forstand, herunder indkomst- og formuedata om civilstatus og værge mv., samt data om
udenlandske borgere, herunder også et kommende lovvalgsregister.
2. Fælles løsninger for grunddata: Fælles løsninger og forretningsservices for grunddataområdet,
fx skræddersyede dataudtræk, case competitions om nye services, udstilling af gode
praksisser eller understøttelse af anvendernes mulighed for fejlmeldinger af data,
eksempelvis gennem en fælles service.
Organisering

Arbejdet forankres i grunddatasekretariatet i DIGST, der, med udgangspunkt i en evaluering af
det samlede grunddataprogram i efteråret 2016, udarbejder et oplæg i foråret 2017 til aftale i
ØA18 om fremadrettet governance og det videre arbejde med grunddata. Udvidelse og videre
udvikling af grunddataprogrammet indstilles af Grunddatabestyrelsen til politisk beslutning.

