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Aftalens indhold 
Danske myndigheder skaber som led i deres myndighedsudøvelse store mængder værdifulde data, 
som kan udnyttes af private virksomheder til at udvikle nye eller bedre produkter og services. Der 
er behov for at skabe et overblik over åbne offentlige datasæt, at forbedre virksomhedernes adgang 
til flere offentlige data, som har et vækstpotentiale for virksomhederne, og samtidig understøtte 
en øget anvendelse af data, da der er en række ikke uvæsentlige barrierer for virksomheder og 
offentlige myndigheders deling og brug af data, herunder blandt andet viden om muligheder og 
potentielle gevinster. 

Der etableres et partnerskab bestående af Open Data DK, KL, Danske Regioner og 
Erhvervsstyrelsen, som skal fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne 
offentlige data. Partnerskabet skal i tæt dialog med blandt andet fælleskommunale aktiviteter om 
åbne data, relevante virksomheder og eksperter være drivkraft og sætte retning og rammer for, at 
flere offentlige data gøres tilgængelige for og udnyttes af blandt andet erhvervslivet. I regi af 
partnerskabet gennemføres fem indsatser: 

 Overblik over relevante åbne data: Der skabes overblik over offentlige data, som i dag udstilles af 
statslige, regionale og kommunale aktører. Samtidig udvælger partnerskabet i dialog med 
blandet andet relevante virksomheder og eksperter løbende områder, hvor det afdækkes, hvilke 
ikke-udstillede offentlige data der vil være relevante at tilgængeliggøre under hensyn til, hvor 
store omkostninger det vil indebære for myndighederne evt. at udstille data. Det vil ske i 
samarbejde med de pågældende myndigheder. Der tages højde for eksisterende krav til 
datahåndtering, såsom den kommende persondataforordning og ISO27001-standarden.  

 Klare rammer for anvendelsen af offentlige data: Partnerskabet skal mindske usikkerhed hos 
myndigheder og brugere i forbindelse med udstilling og anvendelse af data gennem klar 
information om blandt andet ansvar ved hhv. udstilling og anvendelse af data samt it-sikkerhed. 
Eventuelle juridiske barrierer skal ligeledes søges håndteret i koordination med initiativ 2.1 
vedr. juridiske rammer for effektiv digital forvaltning. 

 Ved udvikling af offentlige it-systemer gives adgang til data: Der fastsættes principper for offentlige 
myndigheder til at udvikle relevante åbne snitflader for datadeling. Principperne kan anvendes, 
når de køber nye it-systemer eller foretager væsentlig nyudvikling af eksisterende, såfremt der 
ikke er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. Der udarbejdes i samarbejde 
med relevante parter en vejledning til myndighederne. Arbejdet koordineres med de 
fællesoffentlige retningslinjer for datadeling, der fastlægges i initiativ 8.1. 

 Værdiskabelse gennem anvendelse af offentlige data: Der gennemføres en række fællesoffentlige 
indsatser, fx hackathons, med fx Open Data DK, som skal synliggøre gevinster og effekter ved 
brug af offentlige data. 

 Analyse og etablering af et offentlig-privat ”Datarum”: En analyse skal fastlægge grundlaget for 
etablering af et offentlig-privat ”datarum”, dvs. en digital platform, hvor virksomheder og 
myndigheder kan tilgå og dele data med hinanden inden for fastlagte rammer og aftaler. 
Analysen omfatter sikkerheds-, privacy-, arkitektur- og teknikmæssige aspekter samt forslag til 
finansieringsmodeller. Datarummet vil skulle finansieres af sine brugere. 

 
Der gennemføres en løbende erfaringsopsamling fra indsatsen og anvendelsen med henblik på, at 
indsatsen udvikles i takt med, at området og de teknologiske muligheder udvikles og modnes. 
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Initiativet forventes at skabe et bedre grundlag for økonomisk vækst. På kort sigt gennem et 
bedre overblik over, hvilke åbne offentlige datasæt der eksisterer, og hvem de er ejet af. På 
længere sigt gennem bedre adgang til og anvendelse af datasæt. 

Organisering 
Koordinationsopgaven og kvalitetssikring af initiativet skal varetages i samarbejde mellem KL, 
Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Derudover inddrages andre 
offentlige parter efter behov. Arbejdet koordineres med initiativ 5.2 Smart City Partnerskab. Der 
afrapporteres på initiativets fremgang til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi i overensstemmelse med de aftalte governance- og økonomi- og 
porteføljestyringsprincipper. 
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