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Bilag 2.b.a   

Afsluttende rapport om initiativ 2.6 ”Tilgængelige offentlige data” 

Stamdata 
 
Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.6 

Initiativnavn Tilgængelige offentlige data 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Budget og finansiering Ingen fællesoffentlig finansiering. 

Ansvarlig for statusrapportering  

Formand for følge-/arbejdsgruppe Ej etableret 

Projektleder  

Projektejer  

Programleder  

Starttidspunkt  1. januar 2012 

Sluttidspunkt 30. november 2012 

Øvrige kommentarer Initiativ 2.6 var baseret på initiativet ”Offentlige Data I 
Spil” (ODIS), som blev igangsat af Videnskabsministeriet 
(IT- og Telestyrelsen) i 2009. 

 

Resultater 
Initiativets målsætning om at afprøve alternativ betalingsmodel og finansiering for 
udvalgte data er opfyldt med frikøbet af grunddata under grunddataprogrammet, 
som arbejdet har bidraget til.  
 
Arbejdet har desuden bidraget til Danmarks indspil i forhandlingerne om PSI-
direktivet, som vedrører privates adgang til at genanvende offentlige data. Endelig 
har arbejdet formidlet viden til offentlige myndigheder og institutioner og facilite-
ret samarbejde om tilrådighedsstillelse af offentlige data. 
 
Offentlige data – og offentlige grunddata i særdeleshed - kan i den private sektor 
anvendes som digitalt råstof i udvikling af digitale services, digitalt indhold og 
kerneforretning i øvrigt, fx nye intelligente tjenester, avancerede analyser og 
målrettet information til nytte for både borgere og erhvervsliv. På den måde kan 
nye digitale markeder skabes, og offentlige data kan bidrage til innovation og 
vækst. 
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Flere af de myndigheder, som formidler frikøbte grunddata, har allerede oplevet 
en stigende efterspørgsel efter disse data, og i det hele taget viser erhvervslivet 
voksende interesse for at anvende offentlige data i forretningssammenhæng. 

Projektets økonomi   
Initiativet har ikke haft fællesoffentlig finansiering, idet eventuelle udgifter for-
bundet med udstilling af data har været afholdt af de involverede myndigheder.  
 
Der har ikke været afsat særskilt budget til projektets formidlings- og facilitering-
saktiviteter, som har været finansieret inden for Digitaliseringsstyrelsens eksiste-
rende økonomiske ramme. 

Fortsættelse af arbejdet  
I regi af Digitaliseringsstrategien er initiativet afsluttet pr. 30. november 2012, idet 
initiativets målsætning om at afprøve alternativ betalingsmodel og finansiering for 
udvalgte data er opfyldt med frikøbet af grunddata, som er gennemført som et 
element i Digitaliseringsstrategiens initiativ ”Fælles grunddata for alle myndighed-
er”.  
 
Det vurderes dog, at arbejdet med en videre åbning af offentlige data, der ligger 
ud over offentlige data, der er omfattet af grunddataprogrammet, inden for PSI-
lovens rammer frem mod udgangen af 2014 med fordel kan videreføres som en 
integreret del af arbejdet med Open Government. Digitaliseringsstyrelsen er ans-
varlig for koordination af Open Government-indsatsen og for varetagelse af 
danske interesser inden for Open Government Partnership. 
 
De enkelte offentlige myndigheder skal fortsat hver især have ansvaret for in-
dsamling og bearbejdning af data, som er relevante for deres myndighedsudøvelse.  
 
Det følger desuden af PSI-lovens målsætning om, at offentlige data og informa-
tioner, som ikke er omfattet af tredjepartsrettigheder eller særlige privacy-, fortro-
ligheds- eller sikkerhedshensyn, som udgangspunkt bør stilles til rådighed for pri-
vates anvendelse, at myndighederne så vidt muligt også skal sørge for, at data er 
tilgængelige for genanvendelse for offentligheden – enten ved proaktivt at udstille 
data eller ved at stille data til rådighed efter anmodning. 
 
Som element i arbejdet med Open Government Partnership vil aktiviteten i sa-
marbejde med grunddataprogrammet fortsat fokusere på at understøtte denne 
proces gennem: 
 

• formidling af viden til offentlige myndigheder og institutioner og faciliter-
ing af samarbejde om tilrådighedsstillelse af offentlige data,  

• understøttelse af dialog mellem private anvendere af data og offentlige 
myndigheder og institutioner, 
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• formidling af eksempler på effekten af privates adgang til at anvende of-
fentlige data, 

• samt at bidrage til andre projekter og tiltag i såvel Digitaliseringsstyrelsen 
som andre organisationer, hvor det måtte være relevant.   


