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1. Introduktion og baggrund  

1.1 Baggrund 
Danmark tilsluttede sig i 2011 det internationale initiativ ”Open Government Part-

nership” (OGP), som har til formål at fremme god regeringsførelse og styrke de-

mokratiet ved at promovere gennemsigtig og inddragende regeringsførelse blandt 

de p.t. 75 deltagende lande. Initiativet skal bidrage til at sikre, at offentlig service 

og information leveres effektivt for at stimulere og understøtte innovation og vær-

diskabelse i hele samfundet og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, sam-

arbejde og sammenhængskraft.  

Danmark placerer sig højt på internationale lister over åbenhed og antikorruption. 

I Transparency International’s ”Corruption Perception Index 2019” rangeres 

Danmark som det mindst korrupte land i verden sammen med New Zealand, 

mens Danmark i World Justice Programs ”Open Government Index” er rangeret 

som det fjerdemest åbne land1. De flotte placeringer bør også ses i mere et nuan-

ceret lys. Placeringerne vidner naturligvis om, at Danmark allerede er kommet 

langt, når det kommer til åbenhed og anti-koruption, men selvom vi i Danmark er 

langt, kan vi stadig blive endnu bedre. Derfor skal vi fastholde opmærksomheden 

på samarbejde og deltagelse, der kan fremme nye initiativer (både i OGP-regi og 

uden for partnerskabet) samt på de områder, hvor der ses udfordringer.  

Nærværende rapport indeholder slutevaluering af de initiativer, der har været om-

drejningspunktet for Danmarks OGP-handlingsplan 2017-2019. Selvom Dan-

mark generelt klarer sig godt, hvad angår åbenhed og antikorruption, har flere for-

hold i handlingsplanperioden dog nuanceret dette billede. Således er tilliden til 

myndighederne blevet svækket af forskellige sager gennem de seneste år. I en un-

dersøgelsen fra 2018 angav næsten tre ud af fire, at de generelt havde fået mindre 

tillid til det offentlige i kølvandet på bl.a. Danske Banks problemer med hvidvask 

                                                 

1 https://www.transparency.org/cpi2019 og http://data.worldjusticeproject.org/open-
gov/#/groups/DNK 

https://www.transparency.org/cpi2019
http://data.worldjusticeproject.org/opengov/#/groups/DNK
http://data.worldjusticeproject.org/opengov/#/groups/DNK
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og svindelsagen fra Socialstyrelsen2. I lyset heraf er det vigtigt, at borgerne oplever, 

at myndigheder og virksomheder "lærer" af sine fejl for at undgå, at de sker igen i 

fremtiden.  

De fleste af Danmarks initiativer i OGP-handlingsplanen tager udgangspunkt i 

øget og bedre offentlig digitalisering. Derfor er det også et opmærksomheds-

punkt, at der i 2019 blev målt et fald i andelen af borgere, der har tillid til myn-

dighedernes håndtering af data, der gik fra 83 pct. i 2017 til 76 pct. i 20193.  

 

Ansvaret for til stadighed at forbedre åbenhed og tillid er både centralt og lokalt. 

Centralt er opgaven, at der skal skabes de rette rammer og forudsætninger for, at 

alle myndigheder har mulighed for at udøve en åben og inddragende regeringsfø-

relse. Lokalt er opgaven, at åbenhed og inddragelse udnyttes til at sikre, at der tages 

udgangspunkt i borgernes behov, og at løsninger udvikles i tæt samarbejde med 

borgerne. 

1.2 OGP-indsats til dato 
Danmark har foruden Open Government-handlingsplanen for 2017-2019, som i 

denne rapport evalueres, gennemført to tidligere handlingsplaner. Den første blev 

lanceret i 2012, mens den anden blev lanceret i 2013 og udvidet med to yderligere 

initiativer i 2015. Der er yderligere udarbejdet en Open Government-handlings-

plan for 2019-2021.  

1.2.1 Den første handlingsplan: Digitalisering som middel til større åbenhed 

I forbindelse med Danmarks indtrædelse i OGP i 2011 valgte man at sætte særligt 

fokus på digitalisering, hvilket også afspejles i den første Open Government-hand-

lingsplan. Omkring halvdelen af initiativerne tog afsæt i den fællesoffentlige digi-

                                                 

2 https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/ugens-maalinger-danskernes-tillid-til-myndigheder-falder-
efter-svindelsager 
3 DST It-anvendelse i befolkningen 2017 samt foreløbige tal for It-anvendelse i befolkningen 2019 
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taliseringsstrategi for 2011-2015. Hovedfokus i initiativerne var bedre offentlig di-

gital service for borgere og virksomheder samt gennemsigtighed og ansvarlighed i 

offentlige projekter og processer. 

1.2.2 Den anden handlingsplan: Lokaldemokrati, fuld digital kommunika-

tion og nye samarbejdsformer 

I anden handlingsplan fra 2013 blev flere af initiativerne fra første handlingsplan 

videreført og videreudviklet. Initiativerne i anden handlingsplan fordelte sig på fire 

temaer:  

 Lokaldemokrati og deltagelse  

 Fuld digital kommunikation – og inklusion  

 Nye samarbejdsformer og inddragelse  

 Åbne data – innovation, gennemsigtighed og effektivisering.  

 

En række af temaerne i handlingsplanen for 2017-2019 viderefører den hidtidige 

indsats. Blandt andet bygges der videre på indsatsen for skabelsen af flere åbne og 

brugbare kvalitetsdata, fx gennem fortsættelsen af grunddataprogrammet, som var 

indeholdt i anden handlingsplan. Samtidig videreføres indsatsen for at styrke ram-

merne for frivilligt arbejde gennem en ny civilsamfundsstrategi, mens indsatsen 

for at promovere åbenhed globalt udvides. 

Den danske Open Government-handlingsplan 2017-2019 omfattede 14 initiativer, 

der blev udarbejdet og implementeret under regeringen Lars Løkke Rasmussen 

III. Når der i handlingsplanen og i denne selvevalueringsrapport refereres til ”re-

geringen”, er det således regeringen Lars Løkke Rasmussen III. 

1.2.3 Omdrejningspunktet for Open Government-handlingsplan 2017-2019  

Nærværende rapport indeholder en afsluttende selvevaluering af Danmarks tredje 

OGP-handlingsplan. De primære fokuspunkter for denne fordelte sig på fire te-

maer. Det drejer sig om: 
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 Flere og bedre åbne data 

 Skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse 

 Sammen om en bedre offentlig sektor 

 En global indsats for åbenhed 

1.3 Inddragelse i Danmarks OGP-indsats 
Som borger eller civilsamfundsorganisation har man mulighed for at orientere sig 

om og blive inddraget i Danmarks engagement i OGP. Her følger en kort beskri-

velse af mulighederne: 

 Hjemmeside: Der er oprettet en national OGP hjemmeside på digst.dk/ogp, 

som indeholder oplysninger om det danske engagement i OGP. På hjem-

mesiden er der desuden kontaktoplysninger på den danske OGP kontakt-

person, som man altid er velkommen til at kontakte. 

 OGP-netværk: Gennem det åbne OGP-netværk er det muligt at deltage i 

det danske OGP-engagement. I forbindelse med udarbejdelsen af hand-

lingsplaner og selvevalueringer afholdes der møder i netværket, hvor alle 

interesserede kan komme i dialog med initiativejere, civilsamfundet og den 

danske OGP-kontaktperson fra Digitaliseringsstyrelsen. Som et supple-

ment til de fysiske netværksmøder er der også oprettet et online-forum om 

Open Government på digitaliser.dk4. 

 Adgang til handlingsplaner: Den nuværende og alle tidligere handlingsplaner 

er tilgængelige på digst.dk/ogp. Handlingsplanerne såvel som de tilhø-

rende midtvejs- og slutevalueringer kan forefindes på dansk og engelsk. 

 Dokumentbank: Der er oprettet en dokumentbank på digst.dk/ogp, som 

indeholder væsentlige dokumenter om OGP.  

 

 Høringer: Der gennemføres høringer af handlingsplaner og selvevalueringer 

gennem høringsportalen.dk samt et onlineforum på digitalisér.dk. Her er 

                                                 

4 https://www.digitaliser.dk/group/3647348   
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der mulighed for at deltage i debatten, hvis man ikke har mulighed for at 

deltage i de fysiske OGP-netværksmøder.  

 

2. De fire temaer for OGP-

handlingsplanen 2017-2019 
 

2.1 Tema 1: Flere og bedre åbne data 
Som led i almindelig regeringsførelse indsamler og producerer offentlige myndig-

hederstore mængder værdifulde data, som kan skabe yderligere værdi, hvis de fri-

gøres til offentlig brug. Data kan bidrage med viden om væsentlige samfundsfor-

hold, som fx geografiske data, samt give indsigt i og skabe gennemsigtighed om 

offentlige myndigheders arbejde. Der leveres allerede et stort stykke arbejde i fri-

givelse af data, og dette arbejde skal fortsættes. Ovenstående indsats kan dog ikke 

stå alene. Lige så vigtigt det er at frigive data, lige så vigtigt er det at sikre kvaliteten 

af disse. Dette er afgørende, da data skal være retvisende og skal kunne sammen-

kobles. I handlingsplanen blev det belyst, hvordan der igennem handlingsplanspe-

rioden skulle gennemføres en indsats for at øge kvaliteten af de offentlige data, der 

stilles til rådighed. For at understøtte indsatsen på de ovennævnte områder blev 

der i handlings- planen opstillet en række aktiviteter og events, som skulle synlig-

gøre værdien af brug af data. 

2.2 Tema 2: Skræddersyede data skal sikre grundlag for 
borgerinddragelse 
Indsatsen for at frigive data til offentlig brug samt den stigende digitaliseringsgrad 

i øvrigt betyder, at der sker der en naturlig stigning i mængden af data, som offent-

lige myndigheder producerer. Dette skaber på den ene side et stort potentiale for 

at udnytte digitale redskaber til at skabe gennemsigtighed og inddrage borgerne i 

den service, der leveres fra de offentlige myndigheder. På den anden side medfører 

det en risiko for, at de store mængder data kan blive uoverskuelige for borgerne. 

For at data kan være værdiskabende, er det derfor nødvendigt at gennemføreind-

satser, der sikrer, at data er overskuelige samt tilgængelige for relevante borgere. 

Som led i handlingsplanen blev det bestemt, at der skulle gennemføres en indsats, 
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der skal skabe grundlag for, at data kan skræddersys til den enkelte, og ydermere 

at data kan udnyttes til borgerinddragelse i myndighedernes arbejde. 

2.3 Tema 3: Sammen om en bedre offentlig sektor 
Civilsamfundet besidder værdifulde idéer og viden, som kan bidrage til at øge kva-

liteten af offentlige myndigheder arbejdes såvel som til at løse samfundsproblemer 

sammen med den offentlige sektor. Derfor blev det som led i handlingsplanen 

besluttet, at der skulle gennemføres en indsats for at understøtte inddragelse af 

civilsamfundets idéer og viden. I handlingsplanen blev det belyst, at inddragelse 

både skulle ske i forbindelse med løsninger af konkrete, aktuelle problemstillinger 

samt gennem etablering af en kontinuerlig dialog om fremtidens samfund og den 

service, som en offentlig sektor leverer. 

 
2.4 Tema 4: En global indsats for åbenhed 
Gennem udviklingssamarbejdet arbejder Danmark med at fremme transparens og 

åbenhed. Den viden og erfaring, som Danmark har opbygget på området, kan 

deles med andre lande i et samarbejde om god regeringsførelse i bredere forstand. 

Dette sker blandt andet som led i landeprogrammer i Danmarks programsamar-

bejdslande. Transparens- og åbenhedsdagsordenen var også i centrum i forbin-

delse med det danske værtskab for International Anti-Corruption Conference 

2018 jf. initiativ 4.2. Indhold, formål etc. for de enkelte initiativer fremgår af tabel 

2 afsnit 5.2 i indeværende rapport.  
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3. Proces for udvikling, implementering 

og evaluering af handlingsplan  
 

Offentligt tilgængelige høringer i forbindelse med udarbejdelse af hand-

lingsplan 

Handlingsplanen for 2017-2019 blev udarbejdet gennem tæt koordination på tværs 

af myndighederne i den offentlige sektor og i dialog med en række civilsamfunds-

organisationer.  

Fra juni til august 2017 blev der gennemført en offentligt tilgængelig høring på 

www.høringsportalen.dk, hvor alle havde mulighed for at bidrage med input til 

handlingsplanen. Gennem høringen kom der bidrag fra Open Data DK, Rigsarki-

vet og OS2, hvoraf de to første blev omsat til konkrete initiativer i handlingspla-

nen. Samtidig med høringen blev der oprettet et debatforum på digitaliser.dk, og 

der har under hele processen været oprettet en underside på digst.dk, hvor der 

blev informeret om tidsplan, oprettet nyheder om høringen samt løbende opdate-

ret om den efterfølgende proces. 

Dialogmøder som supplement  

Som et supplement til høringen blev der i august 2017 gennemført en række dia-

logmøder med civilsamfundsorganisationer og øvrige parter med det formål at 

give input til arbejdet med handlingsplanen for 2017-2019 samt at drøfte Dan-

marks Open Government-indsats generelt. Blandt deltagerne i dialogmøderne var 

Transparency International Danmark, Center for Offentlig Innovation, Open 

Knowledge Danmark og Aarhus Kommune. En kort nyhed om disse dialogmøder 

blev publiceret på digst.dk/ogp umiddelbart efter. 

Anbefalinger (IRM recommendations) 
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Inddragelse af civilsamfundet i form af høringsprocesserne har været værdifuld, 

da inddragelse af interessenter er afgørende for en vellykket proces og handlings-

plan. I overensstemmelse med OGP's anbefalinger blev etableret et OGP-net-

værk. Det har imidlertid været en udfordring at skabe interesse for deltagelse i 

dette netværk. Independent Reporting Mechanism’s evaluering af Danmarks for-

rige handlingsplan gav følgende anbefalinger:  

1. Udvid inklusionen af OGP-processen og det fysiske engagement ved at invol-

vere en mere alsidig interessentgruppe.  

2. Inkluder forpligtelser vedrørende finansiering af politiske partier.  

3. Inkluder forpligtelser vedrørende regulering af lobbyarbejde. 

4. Inkluder forpligtelser vedrørende reformer om adgang til information. 

Anbefalingen om at udvide graden af inklusion i OGP-processen er med hand-

lingsplanen for 2017-2019 blevet efterlevet, idet der er etableret et OGP-netværk. 

Etableringen af et OGP-netværk indgår i handlingsplanen under initiativ 3.3. Ved-

rørende de øvrige anbefalinger kan det oplyses, at der i august 2017 blev bekendt-

gjort en lovændring af partistøttereglerne5. 

4. Evaluering af de enkelte initiativer 

5.1 Justeringer af initiativer i løbet af handlingsplansperioden 
Den afsluttende evaluering af implementeringen af Danmarks OGP-handlings-

plan er foretaget på baggrund af selvevalueringer, der er blevet udarbejdet af de 

myndigheder og institutioner, der har haft det primære ansvar for implementering 

af de enkelte initiativer.  

                                                 

5 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192410    
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Siden lanceringen af OGP-handlingsplanen for 2017-2019 blev der løbende fore-

taget følgende justeringer af initiativerne:  

Initiativ 1.1 Flere åbne data til borgere og medier 

- Milepælen ”Publicering af data i frit tilgængeligt datakatalog” er opnået ved 

at henvise brugere til at søge og bestille data i Rigsarkivets brugerservices 

af hensyn til opretholdelse af datasikkerhed og user tracking mulighed, 

hvilket er afledt af afdækning af behov i forhold til it-understøttelse. 

- Produktion af præsentationsvideo af Rigsarkivets OGP-initiativ blev æn-

dret til en video, der vejleder i datasøgning og -bestilling som følge af æn-

dring i måden, data publiceres på. 

Initiativ 1.2 Grunddataregistre stilles til rådighed på fællesoffentlig distributionsplatform 

- Afrapportering af tilgængeliggørelsen af ejendoms- og person-grunddata 

blev forsinket i et kvartal pga. tekniske udfordringer. Desuden medførte 

en ny tidsplan for grunddataprogrammet, at alle geogrunddata først blev 

tilgængelige i andet kvartal 2019. 

 

Initiativ 1.3 Informationsportal på dagtilbudsområdet 

- Slutdato for teknisk udvikling af portalen blev flyttet fra 1. halvår af 2018 

til 2. halvår af 2018. 

Initiativ 2.2 Landsdækkende udbredelse af telemedicin 

- Milepælen ”Telemedicin til gravide med komplikationer er udbredt til alle 

landets fødeafdelinger” var fejlagtigt sat til ultimo 2019, men skulle have 

været sat til ultimo 2020. Denne fejl blev rettet. 

Initiativ 3.1 National strategi for et stærkere civilsamfund 

- Initiativbeskrivelsen blev ændret i forhold til den oprindelige OGP-hand-

lingsplan, så den afspejlede aftaleteksten fra satspuljeaftalen for det sociale 
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område 2018-2021 mod tidligere kommissoriet for taskforcen til et stær-

kere civilsamfund.  

 

Initiativ 3.2 Meld en regel  

- Startdato for midtvejsopfølgning blev ændret fra december 2017 til no-

vember 2017, mens slutdato blev sat til december 2017.  

- Startdato for endelig opfølgning på kampagne blev ændret fra maj/juni 

2018 til 5. marts 2018, mens slutdato blev fastsat til den 25. marts 2018.  

 

Initiativ 3.3 Open Government Partnership Forum  

- Initiativbeskrivelsen blev justeret, idet rammerne for forummet blev æn-

dret til i højere grad at være et åbent netværk.  

- Slutdato blev ændret fra den 30. juni 2018 til den 31. august 2018.  

- Milepælen ”kortlægning af potentielle medlemmer” blev ændret til ”For-

beredelser – arbejdsform og medlemskreds”.  

- Milepælen ”Dialog med potentielle medlemmer” blev fjernet, idet forum-

met blev etableret som et åbent netværk.  

 

Initiativ 4.3 IATI (International Aid Transparency Initiative)  

- Startdatoen for hver milepæl i initiativet var fejlagtigt placeret under kate-

gorien ”slutdato”, og slutdato var ikke angivet. Denne fejl blev justeret, 

således at milepælene fik korrekt startdato. Endvidere blev nye slutdato-

erne tilføjet.  

5.2 Evaluering af initiativerne 
Evalueringsrapporten omfatter en afsluttende evaluering af initiativerne fra hand-

lingsplanen, som udløb i slutningen af juni 2019. Samtlige af handlingsplanens ini-
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tiativer blev igangsat, og 11 ud af 13 af initiativer er væsentligt eller fuldt imple-

menteret. Blot to ud af 13 initiativer er begrænset implementeret.6  Af nedenstå-

ende tabel 1 følger et overblik over gennemførelsesgraden for de respektive initi-

ativer. De nævnte kategorier er fastsat af OGP som en del af evalueringsprocessen.   

Tabel 1 
Overblik over gennemførelsesgraden af initiativer 

 

Begrænset Væsentligt  Afsluttet 

Initiativ 4.1 Initiativ 1.1 Initiativ 1.2 

Initiativ 4.3 Initiativ 1.5 Initiativ 1.3 

 Initiativ 2.1 Initiativ 1.4 

 Initiativ 2.3 Initiativ 2.3 

  Initiativ 3.2 

  Initiativ 3.3 

  Initiativ 4.2 

 
Note: Initiativ 3.1 fremgår ikke af tabellen, da initiativet løber frem til 2021. 

Evalueringerne af handlingsplanens initiativer følger samme struktur som hand-

lingsplanen 2017-2019. Initiativerne er således fordelt under de fire temaer, som 

handlingsplanen var bygget op omkring. Nedenfor følger de ansvarlige myndighe-

ders selvevalueringer af de enkelte initiativer. De ansvarlige myndigheder har ud-

arbejdet selvevalueringerne med udgangspunkt i OGP's evalueringsskabelon.  

Tema 1: Flere og bedre åbne data 

Initiativ 1.1 Flere åbne data til borgere og medier 

                                                 

6 Initiativ 3.1 er her ikke medregnet, da initiativet løber indtil 2021 og derfor rækker ud over perioden for 
den tredje handlingsplan.  

2017 – medio 2019 

Ansvarlig Rigsarkivet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Rigsarkivet besidder en stor samling af dokumenter og data af historisk relevans. 

Der er behov for, at borgere og medier kender til og kan anvende denne res-

source, der besidder unikt potentiale i forhold til indsigt i den offentlige forvalt-

ning. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Rigsarkivet vil i dialog med OGP-interessenter (potentielle brugere og kompeten-

cepersoner) udvælge 10 datasæt (arkiveringsversioner) inden for bestemte sam-

fundstemaer (arbejdsmarked, miljø, trafik, energiforsyning, sundhed mv.). Disse 
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data gøres søgbare og klar til download ved hjælp af et offentligt tilgængeligt da-

takatalog..igsarkivet vil på sin hjemmeside www.sa.dk præsentere sig som bidra-

ger til den nationale OGP-indsats og oprette en ”inspirationsside” til støtte for 

borgeres og mediers aktive brug af åbne offentlige data inden for de valgte te-

maer. Rigsarkivet vil tillige tilbyde brugere vejledning i forhold til konkret anven-

delse af data.  

 

Rigsarkivet vil markere lanceringen af data- og inspirationssiden med en kort vi-

deo, der præsenterer OGP-målsætningen og demonstrerer åbne data i aktiv brug 

med udgangspunkt i tilgængelige data og inspirationsside. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Rigsarkivet vil med initiativet både bidrage til, at flere data gøres søgbare og til-

gængelige online samt bidrage til, at data ikke alene stilles til rådighed for bor-

gere og medier men faktisk bringes i anvendelse, idet det jo er den aktive anven-

delse, der skaber den åbenhed til den offentlige administration, som er målet. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Initiativet vil bidrage til at gøre mere historisk relevant information tilgængelig on-

line og vil således være relevant i forhold til OGP’s værdier om åbenhed og gen-

nemsigtighed. 

Yderligere informa-

tion 

 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

  X  

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Det er valgt at udvælge ca. dobbelt så mange datasæt som oprindeligt planlagt til 

illustration af bredden i Rigsarkivets samling i forhold til levering af åbne data. 18 

datasæt. Der er fundet en alternativ form til formidling af data i lyset af GDPR’s 

implementering maj 2018 og som følge heraf øget påholdenhed i forhold til data 

til download. Åbne data skal bestilles i henhold til gældende procedure for Rigs-

arkivet.  

 

Til præsentation af data på www.sa.dk (Rigsarkivets hjemmeside) følges temati-

ske kategorier i European Data Portal. Der tilbydes datasæt inden for relevante 

temaer i form af min. et (forsknings)datasæt, der viser befolkningens holdnin-

ger/attituder samt et administrativt datasæt i form af et register/en opgørelse, der 

relaterer sig til EDP tema fx ’Transport’ og ’Helbred’.  Til understøttelse af anven-

delse af åbne data er der udarbejdet motiverende spørgsmål om brugerens mu-

lige interesser inden for et givent tema eksempelvis ’Transport’ og ’Helbred’.   

Næste skridt Siden ”Åbne data”, der præsenterer OGP, Rigsarkivets initiativ og de udvalgte 

datasæt, præsentation af metadata, motiverende spørgsmål til anvendelse af 

data samt nem adgang til bestilling af data skal oprettes. Udkast til præsentation 

er klar til implementering.  

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Udvælgelse af 10 datasæt i 

dialog med interessenter 

1. august 2017 1. juni 2018 Afsluttet, udvidet an-

tal 

Afdækning af behov i forhold 

til it-understøttelse af søgning 

og tilgængeliggørelse i frit til-

gængeligt datakatalog 

1. januar 2018 1. juni 2018 Afsluttet, alternativ 

tilgang valgt 

http://www.sa.dk/
https://www.europeandataportal.eu/da/homepage
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Initiativ 1.2 Grunddataregistre stilles til rådighed på fællesoffentlig 

distributionsplatform 

Publicering af data i frit tilgæn-

geligt datakatalog 

1. august 2018 31. december 2018 Opgivet, alternativ 

tilgang valgt 

Præsentation af OGP-initiativ 

på Rigsarkivets hjemmeside, 

inkl. inspiration til brug af data 

1. august 2018 31. december 2018 Udsat, udkast til 

præsentation er klar 

til implementering på 

hjemmeside.  

Produktion af præsentations-

video af Rigsarkivets OGP-ini-

tiativ 

1. januar 2019 1. juni 2019 Opgivet, i stedet 

suppleres åbne data 

af motiverende 

spørgsmål i forhold 

til anvendelse af 

data. 

 

 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Rigsarkivet 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Anne Sofie Fink Kjeldgaard 

Titel, afdeling Områdeleder, Brugerservice og Formidling 

E-mail og telefon asf@sa.dk 

+45 41 71 74 16 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører  

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

 

  

 

2. kvartal 2018-4.kvartal 2019  

Ansvarlig  Digitaliseringsstyrelsen 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Før grunddataprogrammet blev en række grundlæggende informationer registre-

ret forskelligt i forskellige offentlige registre. Det gav risiko for, at modstridende 

oplysninger kunne være registreret samtidigt i forskellige registre. 

Forskellige dataformater gjorde det derudover svært for den offentlige sektor at 

dele grunddata på tværs, hvilket for borgeren eller virksomheden kunne give op-

levelsen af usammenhængende sagsforløb, hvor de kunne risikere at afgive de 

samme basale informationer flere gange. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

En samlet offentlig sektor satte sig med grunddataprogrammet i 2012 for at for-

ædle Danmarks digitale råstof. Sammenhæng og kvalitet i grunddata om perso-

ner, virksomheder, geografi, adresser og ejendomme er siden da blevet forbedret 

ved at standardisere dataformater, øge datakvaliteten og udstille data på én fæl-

mailto:asf@sa.dk
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les platform. Siden 2017 er grunddata løbende gjort tilgængelige på den nye da-

tadistributionsplatform ”Datafordeleren”, og i 2019 blev de resterende grunddata 

idriftsat og programmet er overgået til drift. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Med tilgængeliggørelsen af grunddata på Datafordeleren får en lang række of-

fentlige og private anvendere adgang til at hente og kombinere pålidelige og 

mere sammenhængende grunddata nemt, hurtigt og sikkert. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

En væsentlig del af grunddataprogrammets arbejde har bestået i forædling af 

data gennem standardisering af dataformater samt forbedring af datakvaliteten.  

 

Ved kun at registrere hver information i ét register bliver det samtidigt lettere for 

borgeren eller virksomheden at få indblik i de informationer, den offentlige sektor 

benytter sig af i sin sagsbehandling. 

Yderligere informa-

tion 

I den kommende tid har programmet desuden fokus på, hvordan forbedringer og 

udvidelser af grunddata kan bidrage til at sikre endnu flere gevinster for de 

mange anvendere af grunddata i det danske samfund. 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   X 

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Der er på Datafordeleren åbnet for tjenester med adgang til ejendomsgrunddata, 

adressegrunddata, persongrunddata, virksomhedsgrunddata og geogrunddata. 

Næste skridt Der udestår visse opgaver vedrørende idriftsættelse af nogle resterende tjene-

ster, blandt andet geodata, som åbnes løbende frem mod udgangen af 2019. 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer 

 Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Ejendomsgrunddata på Data-

fordeleren (DAF) 

2. kvartal 2018 2. kvartal 2019 Afsluttet 

Persongrunddata på DAF 2. kvartal 2018 2. kvartal 2018 Afsluttet 

Virksomhedsgrunddata på 

DAF 

1. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Afsluttet 

Adressegrunddata på DAF 4. kvartal 2017 2. kvartal 2018 Afsluttet 

Geogrunddata på DAF 2. kvartal 2018 4. kvartal 2019 Afsluttes ved udgan-

gen af 2019 

    

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Digitaliseringsstyrelsen 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Per Gade 

Titel, afdeling Kontorchef, Kontor for Grunddata 

E-mail og telefon pegad@digst.dk 

+45 61 96 85 45 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, Erhvervsstyrelsen, SKAT, Geodatasty-

relsen  

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

ATP, KL, Danske Regioner 

mailto:pegad@digst.dk


 

Side 18 af 48 

Initiativ 1.3 Informationsportal på dagtilbudsområdet 

  

 

2017-2019 

Ansvarlig  Børne- og Undervisningsministeriet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Tidligere havde forældre kun adgang til få, udvalgte og ofte usammenlignelige in-

formationer om de enkelte daginstitutioner og dagplejere. Derfor havde man som 

forældre ofte et dårligt grundlag for at sammenligne dagtilbud, i forhold til at 

vælge lige netop det dagtilbud, som passer bedst til ens barn og familie. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Der udvikles én samlet platform i form af en informationsportal (Dagtilbudsporta-

len), som opsamler data fra kommuner og dagtilbud på tværs af landet og præ-

senterer disse i offentlige og nemt tilgængelige visninger, såkaldte dashboards, 

så forældre kan træffe et oplyst valg på baggrund af de faktorer, som er vigtige 

for netop deres familie. 

 

Der vil løbende blive arbejdet på, at oplysningerne også kan offentliggøres på in-

stitutionsniveau og, hvor det er muligt, på enhedsniveau. For at det kan lade sig 

gøre er der dog brug for, at de eksisterende data fra forskellige registre kan kob-

les mere præcist til hinanden. Derfor etableres et institutionsregister (Dagtilbuds-

registret) i løbet af 2019. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Platformen skal skabe større gennemsigtighed og åbenhed om dagtilbudsområ-

det via bedre formidling af relevante nøgletal om det enkelte dagtilbud. Målet 

med informationsportalen er at sikre, at alle familier får adgang til sammenligne-

lige informationer om de enkelte dagtilbud. Samtidig vil den samlede indgang 

lette prioriteringer og sikre en mere målrettet styring af dagtilbudssektoren for le-

dere og beslutningstagere i kommunerne. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Informationsportalen sikrer sammenlignelige informationer samlet ét sted, vist på 

en let og overskuelig måde. Derigennem sikres gennemsigtighed i dagtilbud. 

Borgerne får således bedre mulighed for at træffe et valg baseret på information 

om den offentlige forvaltning. 

Yderligere informa-

tion 

Link til den samlede dagtilbudsaftale, hvoraf alle initiativer fremgår:  

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/staerke-dagtilbud-alle-

boern-skal-med-i-faellesskabet/ 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   X 

Beskrivelse af re-

sultaterne 

På baggrund af foranalysen og de politiske udmeldinger under forhandlingerne er 

det vedtaget, at følgende obligatoriske og frivillige oplysninger præsenteres på 

portalen:  

 

 Normering: Præsenteres som obligatorisk oplysning 

 Andel pædagogisk uddannet personale: Præsenteres som obligato-

risk oplysning 

 Antal børn i alt: Præsenteres som obligatorisk oplysning 

 Andel børn med ikke-dansk baggrund: Præsenteres som obligatorisk 

oplysning 

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/
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Initiativ 1.4 Bedre brug af åbne data og Smart City-forum  
Initiativevaluering 

1 

 Åbningstider: Præsenteres som frivillig oplysning 

 Lukkedage: Præsenteres som frivillig oplysning 

 Pædagogisk profil: Præsenteres som frivillig oplysning 

 Madordning: Præsenteres som obligatorisk oplysning 

 Afstand til dagtilbud: Systemgenereret oplysning trukket på baggrund 

af institutionstællingen 

 Link til de enkelte kommuners opskrivningssystemer 

 

Styrelsen for IT og Læring (STIL), forestår den initiale og løbende tekniske udvik-

ling, driften og den tekniske vedligeholdelse af Dagtilbudsportalen. Projektet er 

gennemført i den form og omfang, som blev aftalt mellem det tidligere Børne- og 

Socialministerium og STIL. Portalen findes på denne adresse: https://uddannel-

sesstatistik.dk/pages/dagtilbud.aspx  

 

 

Næste skridt Når kommunerne har indarbejdet det nye Dagtilbudsregister i deres fagsystemer, 

kan data indsamles på institutions- eller enhedsniveau. Herefter kan opgørel-

serne i dagtilbudsportalen vises på institutions- eller enhedsniveau. Dette arbejde 

forventes at kunne igangsættes i 2022. 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Foranalyse Juli 2017 Oktober 2017 Afsluttet 

Teknisk udvikling af portalen 2. halvår af 2017 2. halvår af 2018 Afsluttet 

Offentliggørelse af Dagtilbuds-

portalen 

3. kvartal 2018 3. kvartal 2018 Afsluttet 

Etablering af nyt Dagtilbudsre-

gistret 

2. halvår 2017 4. kvartal 2019 Afsluttet 

    

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Børne- og Undervisningsministeriet 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Mathilde Molsgaard, Styrelsen for It og Læring 

Titel, afdeling Chefkonsulent, Center for Data og Analyse 

E-mail og telefon  mlm@stil.dk 

+45 3587 8316 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Børne- og Socialministeriet, Danmarks Statistik 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

KL, BUPL 

  

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/dagtilbud.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/dagtilbud.aspx
mailto:mlm@stil.dk
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2016-2020 

Ansvarlig KL 

Initiativbeskrivelse 

Hvilket samfunds-

problem adresserer 

initiativet? 

Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parke-

ring, forurening, kultur og demografi. Der er et stort uudnyttet potentiale i disse data. 

Danmark er et af de lande i verden, hvor allermest data og statistik opgøres og lag-

res på systematisk vis. Både offentlige og private aktører står for dataproduktionen 

og -indsamlingen. Ved i højere grad at stille datasæt til rådighed for virksomheder, 

borgere og andre offentlige instanser, skabes der muligheder for øget vækst og in-

novation i samfundet.  

Åbne offentlige data er relevante, fordi de kan bruges som råstof i udviklingen af ek-

sempelvis applikationer, tjenester og services til gavn for borgere og virksomheder. 

De kan give politikerne en ny og bedre viden om deres kommune og dens udvikling 

og dermed forbedre beslutningsgrundlaget. De kan være en kilde til øget borgerind-

dragelse og samskabelse, da de giver civilsamfundet en ny mulighed for at enga-

gere sig og være med til at skabe en bedre by/kommune/region. 

Datadrevne løsninger giver mulighed for at bruge ny teknologi, som forbedrer og ef-

fektiviserer de kerneopgaver, som kommunen løser for borgerne - de såkaldte 

"Smart City"-løsninger. 

Hvad indeholder ini-

tiativet? 

I initiativet blev en række indsatser gennemført fordelt på flere projekter for at un-

derstøtte kommunernes arbejde med åbne data samt øge anvendelsen af de åbne 

data: 

 Bistand til kommunerne 

 Understøtte udlægning og standardiseret visning af data 

 Øge transparens og muligheder for at bruge data for både virksomheder og 

borgere 

 Videndeling af nye datadrevne løsninger 

 

Der blev som led i et Smart City-initiativ gennemført følgende aktiviteter: 

 Introarrangementer om Smart City, som praktisk og jordnært satte fokus på, 

hvordan du kommer i gang med at arbejde med Smart City i din kommune, og 

hvad de "små succeser", som er til at gå i gang med, er. 

 Udvikling af et Smart City Danmarkskort med det formål at skabe overblik over 

Smart City løsninger i Danmark, i særdeleshed i kommunerne. Borgere og øv-

rige aktører kunne lægge projekter/løsninger ind. 

 "Best practice" guidelines inden for Smart City-løsninger, som vil være brug-

bare for en række kommuner. 

 Workshops om faglige temaer. Samarbejde med skoler og universiteter. Der 

er en særlig interesse i at få videndelt eller opgraderet og få bragt lokale vi-

densinstitutioner i spil i løsningerne. 
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Der blev som led i et initiativ om bedre brug af kommunale data gennemført føl-

gende aktiviteter: 

2017 

 To åbne data-introduktionsseminarer i efteråret 2017, som Open Data DK stod 

for. 

 To bredere datadage i efteråret 2017. Datadagene var et samarbejdsprojekt 

og spillede også ind til regionernes arbejde for kommunerne på Sjælland i for-

bindelse med projektet "Klar til smart vækst". 

 Muligheden for at fritstille fælleskommunale datasæt undersøges. 

 Der blev igangsat et stærkt teknisk fundament for kommunerne i deres ar-

bejde med åbne data. 

 

2018- 

 Strategisk inspiration for kommunale ledere med blandt andet udenlandske in-

spirationsoplæg. 

 Der blev udpeget i projektet overordnede dataområder, der skal fungere som 

vejledning til kommunerne i deres åbne data-arbejde. 

 Der blev sat fokus på ”de små succeser” og gode historier. 

 Der blev arbejdet på at skabe et stærkt teknisk fundament for kommunerne i 

deres arbejde med åbne data. 

 Der var et ønske om et større arrangement med kommunale ”use cases”, som 

havde et byrumsspor og et landsby/åben land-spor.  

 Der blev sat fokus på, hvad de åbne data kan gøre for nye/bedre løsninger i 

byrummet og forbedre borgerens oplevelse af at være i byrummet. 

 

2019- 

 Der blev i projektet arbejdet med fem overordnede dataområder, der skal fun-

gere som vejledning til kommunerne i deres åbne data-arbejde. 

 Der blev arbejdet på at skabe et stærkt teknisk fundament for kommunerne i 

deres arbejde med åbne data. 

 Der er i regi af Smart City Forum igangsat 4 projekter hvor der kan findes fæl-

leskommunale løsninger. De 4 projekter er: 

o Let Parkering 

o Smart Mobility 

o Trafikafvikling i rundkørsler og kryds 

o Gadebelysning og adfærd 

 

Det blev prioriteret i alle projekter, at hele landet og alle typer kommuner inkluderes. 

I projekterne afholdes gratis introseminarer, som er åbne for alle, så her kan bor-

gerne blive inspirerede i forhold til, hvordan de kan anvende de frit tilgængelige 

data. 
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Projektet giver teknisk bistand til kommunerne, så også mindre kommuner under-

støttes i at kunne lægge data ud som åbne data. 

Hvordan vil initiativet 

bidrage til at løse 

samfundsproble-

met? 

Projekterne understøttede, at kommunerne via netværk, analyser og kompetence-

opbygning i højere grad fik forståelse af værdien af åbne data og samarbejder om 

"smarte løsninger".  Dette formodes blandt andet at forårsage flere åbne kommu-

nale data, hvilket er med til at give civilsamfundet øget mulighed for at anvende 

dem i forskellige services, men også som indsigt og kilde til borgerinddragelse. 

Hvorfor er initiativet 

relevant i forhold til 

OGP-værdierne? 

Projektet om bedre brug af kommunale data understøtter i høj grad transparens og 

åbenhed i den offentlige sektor. Derudover er åbne data en kilde til øget borgerind-

dragelse og samskabelse, da de giver civilsamfundet en ny mulighed for at enga-

gere sig og være med til at skabe en bedre by/kommune/region. 

Yderligere informa-

tion 

 

Gennemførelsessta-

tus 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   x 

Beskrivelse af resul-

taterne 

Gennem spørgeskemaundersøgelser hos kommuner og netværk er der opnået et 

overblik over interesser og udfordringer i arbejdet med Smart City og åbne data, 

som sætter rammerne for initiativernes udformning. De etablerede styregrupper og 

deres kontakter udgør et netværk af kommunal, teknisk faglig, og erhvervsrelevant 

ekspertise.  

Resultaterne af de gennemførte aktiviteter har blandt andre været: 

 Bedre kortlægning af eksisterende smarte løsninger via Smart City Danmarks-

kortet, og herigennem bedre mulighed for erfarings- og vidensdeling mellem 

kommuner. 

 Bedre overblik over tilgængelige datasæt og bedre platforme for kommunika-

tion gennem Open Data DKs dataplatform og forum 

 Større opmærksomhed på fordele og praktiske tilgange til åbne data hos kom-

munale ledere og politikere gennem introduktions- og lederseminarer, data-

dage, og standplads på KL's Teknik og Miljø-konference 2018 og 2019.  

 Bedre kontakt mellem kommuner og erhvervsinteresser gennem "Klar til smart 

vækst" og "Fra data til værdi"-arrangementer. 

 

Opsamling I arbejdet med projekterne blev det tydeligt at silodannelse, standardisering af data, 

og fælles platforme, var relevante emner for initiativernes arbejde. De samme pro-

blematikker anslås også fremover at være relevante for kommunernes Smart City-

arbejde. 
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Mange initiativer lider pilot-døden, fordi de ikke integreres i en samlet indsats. Kom-

munikation og samarbejde mellem kommuner om deres åbne data og smart city-

projekter har sikret succes hos flere initiativer. 

En udfordring for deling af data mellem kommuner og fælles benchmarking er for-

skellige standarder for udformningen af data. Derfor har projektet for bedre anven-

delse af åbne data startet arbejdet med et grundlag for standardisering.  

 

Der findes allerede flere platforme for deling og vidensdeling om data. Det er muligt, 

at fælles platforme kan afhjælpe standardiserings-problemet, men mange forskel-

lige platforme øger blot antallet af standarder og spreder gevinsterne tyndt. Derfor 

undersøger projekterne, hvordan fælles platforme bedst kan udnyttes fremover. 

Konkret har initiativerne igangsat et undersøgelsesarbejde af, hvordan en fællesof-

fentlig platform for åbne data kan drives fremover. 

 Der er i regi af Smart City Forum igangsat 4 projekter hvor der kan findes fæl-

leskommunale løsninger. De 4 projekter er: 

o Let Parkering 

o Smart Mobility 

o Trafikafvikling i rundkørsler og kryds 

o Gadebelysning og adfærd 

Milepæls status Start dato Slut dato Gennemførelsessta-

tus 

2.2 Gennemførelses- og implementerings-

fasen 

April-maj 2017 2020 igangværende 

Kontaktinformation 

Implementerende 

myndighed 

KL 

Navn på ansvarlige 

fra implementerende 

myndighed 

Frederick Stender 

Titel, afdeling Student, Teknik og Miljø 

E-mail og telefon fsms@kl.dk  

+45 33 70 38 70 

Andre involverede aktører  

Involverede statslige 

aktører 

Der koordineres med det fællesoffentlige partnerskab med samme temaer (KL, Stat 

og Regioner). 
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CSO’er, virksomhe-

der, internationale 

organisationer, ar-

bejdsgrupper 

Kommunale samarbejdspartnere, organisationer med faglig viden, private virksom-

heder og EU. 

Yderligere informa-

tion 

 

Initiativ 1.5 Open Data DK 

2016 - 

Ansvarlig  Open Data DK  

Hvilket samfunds-

problem adresse-

rer initiativet? 

Der er værdi i at fritstille myndigheders data i forbindelse med udviklin-

gen af byer og regioner. Med åbne offentlige data kan alle interesse-

rede få mulighed for lave services eller projekter, som opfylder et be-

hov hos borgerne – og som virksomheder og iværksættere kan tjene 

penge på. Åbne data kan være med til at skabe nye produkter og ser-

vices eller forbedre eksisterende – til gavn for borgerne.  

Samtidig kan åbne data skabe øget gennemsigtighed og transparens i 

den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu 

mere aktive medspillere i vores demokrati. 

 

Open Data DK imødekommer desuden den udfordring det er, hvis alle 

kommunerne og regionerne enkeltvist lægger data ud. Det vil skabe 

uoverskuelighed og et rod af ustandardiserede data, hvilket på ingen 

måder fremmer anvendelsen af de fritstillede data. Endelig understøt-

ter Open Data DK også de fælleskommunale og fællesoffentlige initiati-

ver inden for open data-området. 

 

Hvad indeholder 

initiativet? 

Open Data DK hjælper kommunerne og regionerne i gang med at ar-

bejde med åbne data. Det er et nyt fagområde i mange kommuner og 

regioner, og det kan derfor være en svær størrelse at tage fat på. 

Open Data DK sætter rammer for videndeling om åbne data mellem of-

fentlige myndigheder – og virksomheder. 

 

Formålet er at skabe transparens i den offentlige forvaltning og gro-

bund for datadreven vækst ved at gøre data frit tilgængelige for offent-

lige myndigheder, private virksomheder og civilsamfundet i øvrigt. De 

kommunale og regionale data gøres åbne og frit tilgængelige på en 

fælles data-platform (open source), så de nemt kan tilgås og bruges 

som råstof i udviklingen af applikationer, tjenester, services eller være 

afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv. Åbne data kan 

skabe øget transparens i den offentlige forvaltning, så borgere og virk-

somheder kan blive endnu mere aktive medspillere i deres lokaldemo-

krati.  
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Der gennemføres i efteråret 2017 og i 2018 en række initiativer for at 

fremme udstilling og anvendelse af offentlige data. Initiativerne omfat-

ter blandt andet: 

 Informationsmøder for kommuner og regioner, som meget 

konkret handler om at fritstille data som kommune/region 

besidder. Hvordan kommer man i gang? Hvad er potentia-

lerne i åbne offentlige data? 

 Individuelle introduktionsmøder for nye kommuner og regio-

ner. 

 Opdatering og udvikling af eksisterende vejledningsmateri-

ale. 

 Inspirations- og dialogmøder med virksomheder. 

 Udvikling af open data-platformen med tiltag, der gør det 

nemmere at fritstille såvel som at anvende data, blandt an-

det med fokus på standardisering af data. 

 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner. 

 

Der er også i 2019 gennemført aktiviteter mhp. at fremme udstilling og 

anvendelse af åbne offentlige data: 

- Dialogforløb mellem virksomheder og myndigheder 

- Introduktion af basismedlemskab for kommuner 

- Etablering af fælleskommunalt datasæt fra 65 kommuner og 

Vejdirektoratet 

- Fokuseret indsats omkring fem fælles datasæt 

- Open Data challenge med fokus på mobilitet og turisme 

- Udvikling af dataforædlingsmotor som forudsætning for vi-

sualisering af data, og dermed bedre formidling af allerede 

åbne data  

 

I initiativet deltager på nuværende tidspunkt (2019) 40 kommuner, to 

regioner samt partnere som Erhvervsstyrelsen, KL. Der er udover del-

tagelse af offentlige myndigheder også stort fokus på inddragelse af 

virksomheder og borgere, blandt andet i form af dialogmøder, 

”hackathons”, ”challenges” og samarbejde med uddannelsesinstitutio-

ner. 

Hvordan vil initi-

ativet bidrage til 

at løse sam-

fundsproble-

met? 

Open Data DK-initiativet er med til at skabe en åben offentlig sektor 

ved at fritstille data og dermed skabe grundlag for samarbejde mellem 

den offentlige og private sektor, borgere, erhvervslivet og vidensinstitu-

tioner omkring udviklings- og innovationsprocesser. 

 

Hvorfor er initia-

tivet relevant i 

forhold til OGP-

værdierne? 

Med åbne data får alle gratis adgang til informationer om den offentlige 

sektor, og Open Data DK er derigennem med til at sikre en mere åben 

og transparent offentlig sektor, hvor der er mulighed for deltagelse fra 

civilsamfundet.  

 

Open Data DK baserer sig desuden på inddragelse af stakeholders. 

Det er en vigtig del af initiativets arbejde, da det giver viden om, hvilke 

data der efterspørges og er behov for – fx hos virksomheder. Open 
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Data DK har flere gange sat rammerne for en direkte dialog mellem of-

fentlige myndigheder og virksomheder om åbne data. 

 

Open Data DK er dermed en hjælp for på den ene side at få kommu-

ner/regioner i gang med at arbejde med åbne data og at få mere viden 

om behovet, og på den anden side at gøre det nemmere for virksom-

heder og datainteresserede at få en dialog med det offentlige om åbne 

data. 

Yderligere infor-

mation 

Open Data DK er finansieret af medlemskontingenter på 20.000 kr. år-

ligt pr. medlem.  

 

Open Data DK er partner i initiativ 5.1 i den fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi 2016-2020, hvor der er dannet et partnerskab for åbne of-

fentlige data med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open 

Data DK.  

 

Open Data DK sidder i styregruppen for initiativ 3.4 i Den Fælleskom-

munale Digitaliseringsstrategi.  

 

Open Data DK sætter i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske 

Regioner og KLfokus på juridiske problemstillinger i at åbne data og 

hvordan de overkommes. 

 

Formanden for Open Data DK er den danske repræsentant i det glo-

bale initiativ Open and Agile Smart Cities (OASC, www.oascities.org). 

 

Gennemførel-

sesstatus 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet  

  X   

Beskrivelse af 

resultaterne 

Open Data DK har flere gange faciliteret og skabt rammerne for dialog 

i forhold til arbejdet med at fremme fritstillelse af data samt understøt-

telse af anvendelse af data, både hvad angår dialog mellem offentlige 

myndigheder såvel som dialog mellem offentlige myndigheder og po-

tentielle dataaftagere. 

 

Open Data DK er fortsat med til at påvirke den nationale dagsorden 

vedrørende åbne data i egenskab af sin deltagelse i såvel den fælles-

kommunale som den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

 

Næste skridt Open Data DK sætter fokus på etablering af bredere datasæt, såsom 

fælleskommunale datasæt. Der er fortsat behov for at synliggøre, hvil-

ken værdi åbne data allerede har skabt. Der er især behov fx med 

kommunal eller regional relevans.  

 

Derudover undersøger Open Data DK, hvordan videndelingen og sam-

arbejdet mellem kommuner og regioner kan styrkes indenfor åben 

data-området. 

 

Aktiviteter eller mile-

pæle med verificerbare 

leverancer Start dato Slut dato 

Gennemførelses-

status 

 

60 kommuner er med i 

Open Data DK 

- 31. december 

2017 

Der er 34 kom-

muner med 

Der er 40 kom-

muner med 
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4 regioner er med i Open 

Data DK 

- 31. december 

2017 

Der er 3 regioner 

med 

Der er 2 regioner 

med 

7 dialogmøder er afholdt

  

- 31. december 

2017 

Der er afholdt 5 

dialogmøder 

Der er afholdt 8 

dialogmøder 

Undersøgelse i forbin-

delse med mappingværk-

tøj (standardisering) er 

igangsat 

- 31. december 

2017 

Forundersøgelse 

er gennemført 

- 

Afholdelse af hackathon - 31. december 

2017 

Hackathon med 

fokus på turisme 

er afholdt 

- 

Regionale erfaringsmøder 

er afholdt 

- 31. december 

2017 

Er afholdt i nogle 

regioner. Afhol-

des løbende 

Afholdes løbende 

Udarbejdelse af priorite-

ringsværktøj er igangsat 

- 31. december 

2017 

Der er udpeget 

fælles fokusområ-

der vedrørende 

kommunale data. 

Værktøj er ikke 

udviklet. 

Der er udpeget 

fælles datasæt i 

fokus 

 

Kontakt med start-ups for 

at udbrede kendskabet til 

åbne data 

- 31. december 

2017 

Løbende Løbende 

Konsolidering af teknisk 

platform er gennemført 

- 31. december 

2017 

Konsolidering er i 

gang 

Konsolidering er 

gennemført 

     

Kontaktinformation 
 

Implementerende myndighed Open Data DK  

Navn på ansvarlige fra implemen-

terende myndighed 

Birgitte Kjærgaard  

Titel, afdeling Projektleder, ITK – Aarhus Kommune  

E-mail og telefon bikj@aarhus.dk 

+45 41 85 65 56 

 

Andre involverede aktører  

Involverede statslige aktører 34 kommuner, 3 regioner og Erhvervsstyrelsen  

CSO’er, virksomheder, internationale 

organisationer, arbejdsgrupper 

KL, GeoSjælland og GeoFyn  
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Tema 2: Skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse 

Initiativ 2.1 Overblik over egne sager og ydelser 

Oktober 2016 – december 2020 

Ansvarlig  Digitaliseringsstyrelsen 

Hvilket samfunds-

problem adresserer 

initiativet? 

Myndighederne får i dag mange henvendelser fra borgere og virksomheder, som 

ønsker at få oplyst status på igangværende sager, status vedr. udbetaling af ydel-

ser eller andre mellemværende med det offentlige. Endvidere ønsker myndighe-

derne at give borgerne bedre service gennem personaliseret data, herunder indblik 

i data om borgerne. Via et fællesoffentligt sags- og ydelsesoverblik, kan borgere og 

virksomheder få adgang til disse oplysninger og få mere tryghed i forhold til deres 

mellemværender med det offentlige. 

Hvad indeholder 

initiativet? 

Der udvikles en fællesoffentlig referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik. 

Ved at anvende den fællesoffentlige arkitektur sikres sammenhæng i datavisning 

på tværs af danske myndigheder, således at borgere kan få et samlet overblik over 

fx de sager og ydelser, som forskellige myndigheder er ansvarlige for. Derved kan 

myndigheder enkeltvis og fælles udvikle overbliksløsninger. De nationale portaler 

borger.dk og VIRK er forpligtet til at vise de data, som myndighederne ønsker at 

vise via overblikket. 

 

I 2017 og frem udvikles en fælles referencearkitektur, som myndighederne kan an-

vende. I 2018 og frem til 2020 vil myndigheder via pilotprojekter udvikle overblikket 

og vise relevant data for borgere og virksomheder. 

Hvordan vil initia-

tivet bidrage til at 

løse samfunds-

problemet? 

Overblikket vil give myndigheder, borgere og virksomheder (via en fælles referen-

cearkitektur) en mulighed for bedre dialog og fælles viden om mellemværender. 

Derved forventes det, at myndighederne opnår færre opkald vedrørende fx sags-

status, og at borgere og virksomheder oplever øget tryghed. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-vær-

dierne? 

Initiativet er relevant, fordi det giver borgere og virksomheder bedre indblik i myn-

digheders data, gør det muligt for myndighederne at udstille informationer til bor-

gerne i relevant kontekst og understøtter, at borgere kan blive inddraget bedre i de-

res egen sag og derved opnå øget tryghed i myndighedernes behandling af en gi-

ven sag eller i fx detaljerne i en udbetaling af en social ydelse. 

Yderligere infor-

mation 

Yderligere information kan findes på:   

https://digst.dk/digital-service/brugeroplevelse/sagsoverblik/  

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

  X  

Beskrivelse af re-

sultaterne 

I 2017 og 2018 er der udarbejdet analyser af brugernes behov og gennemført en 

række pilotprojekter. Endvidere er der udarbejdet foreløbige analyser af juridiske 

udfordringer og myndighedernes dataparathed samt udarbejdet mulige arkitektur-

modeller.  

I 2019 er gennemført teknisk pilotafprøvning på borgerrådet som har kvalificeret ar-

kitekturen. Parallelt er der udviklet en fælles referencearkitektur som forventes god-

kendt inden udgangen af 2019. På virksomhedsområdet er igangsat en teknisk af-

prøvning som afsluttes ved udgangen af 2019 

Næste skridt Godkendelse af referencearkitektur samt overgang fra analyse til udviklingsfase for 

overblik. På borgerområdet skal gennemføres indkøb af ekstern leverandør i forbin-

https://digst.dk/digital-service/brugeroplevelse/sagsoverblik/
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delse med anskaffelse af den infrastrukturkomponent som skal understøtte over-

bliksvisningen. Inden udgangen af 2020 vil overbliksvisninger være tilgængelige for 

brugere på portalerne borger.dk og VIRK.dk 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Analyse af brugernes behov Marts 2017 August 2017 Afsluttet 

Udvikling af referencearkitek-

tur vs. 0,8 

Marts 2017 Primo 2018 Afsluttet 

Gennemføre piloter i samar-

bejde med myndigheder for at 

teste arkitektur og koncepter 

for brugergrænseflader 

September 2017 Primo 2018 Afsluttet 

Gennemførelse af teknisk pi-

lotafprøvninger på borgerom-

rådet  

Januar 2019 Juni 2019 Afsluttet 

Gennemførelse af teknisk pi-

lotafprøvninger på virksom-

hedsområdet 

September 2019 December 2019 Væsentligt  

Gennemføre samarbejdspro-

jekt med myndighederne for at 

test visning af data i forbin-

delse med udvikling/tilpasning 

af datamodeller til overbliks-

visning 

Januar 2019 Ultimo 2020 Væsentligt 

Gennemførelse af udbud på 

borgerområdet 

Januar 2020 Juni 2020 Ikke påbegyndt 

Implementering af infrastruk-

tur til understøttelse af over-

blik 

Juni 2020 Ultimo 2020 Ikke påbegyndt 

Drift, vedligehold og videreud-

vikling 

2021  Ikke påbegyndt 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Digitaliseringsstyrelsen 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Anna Louise Madsen 

Titel, afdeling Fuldmægtig, Kontor for Digital Service 

E-mail og telefon aloma@digst.dk  

+45 41 78 60 73 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

ATP, KL 
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Initiativ 2.2 Landsdækkende udbredelse af telemedicin 
 

Ansvarlig  Digitaliseringsstyrelsen 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Der er i dag en øget efterspørgsel blandt borgere og pårørende om mere inddra-

gelse i behandlingen, så behandlingen tilpasses borgernes og ikke systemets be-

hov. Endvidere udfordrer den demografiske udvikling sundhedsvæsenet, hvor 

flere skal behandles inden for den eksisterende økonomiske ramme. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Regeringen har aftalt med KL og Danske Regioner, at telemedicin til gravide med 

komplikationer samt patienter med KOL skal udbredes som behandlingstilbud i 

hele landet. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Ved at aftale udbredelse af telemedicin til patienter med KOL og gravide med 

komplikationer med kommuner og regioner håber den danske regering at kunne 

tilbyde en mere borgernær behandling. Undersøgelser har vist, at telemedicinsk 

behandling styrker borgerne i behandlingsforløbet og øger deres egeninteresse i 

behandlingen. 

 

Endvidere bidrager telemedicin til en mere effektiv behandling og dermed til at 

overkomme problemstillinger forbundet med den demografiske udfordring med 

flere ældre og flere kronikere, herunder stadigt stigende sundhedsudgifter.  

 

Slutteligt bidrager de fællesoffentlige aftaler om udbredelse af telemedicin til, at 

best practices bliver anvendt i hele landet. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Initiativet er relevant, da det bidrager til at styrke borgerne i behandlingsforløbet 

ved at muliggøre behandling i eget hjem, give borgerne bedre indblik i deres syg-

dom og give dem bedre mulighed for at være en aktiv del af deres behandling 

(”patient empowerment”). 

Yderligere informa-

tion 

Yderligere information om initiativerne kan findes på: https://www.digst.dk/Digital-

velfaerd 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

  X  

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Telemedicin til patienter med KOL: Der foreligger ikke resultater af udbredelses-

projektet, da løsningen fortsat er under udbredelse. Telemedicin til gravide med 

komplikationer: Der foreligger ikke resultater af udbredelsesprojektet, da løsnin-

gen fortsat er under udbredelse.   

Næste skridt Projekterne følger de angivne milepælsplaner for implementering af løsningerne. 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Telemedicinsk løsning til pati-

enter med KOL er indkøbt og 

klar til drift 

Primo 2019 Medio 2020 Medarbejderrettede 

løsninger og borger-

løsninger er bestilt 

og forventes klar til 

drift medio 2020. 

Telemedicin til patienter med 

KOL er udbredt landsdæk-

kende 

 Ultimo 2020 Projektet er forlæn-

get til ultimo 2020 

som følge af etable-

ring af fælles udbud 

af telemedicin. 

https://www.digst.dk/Digital-velfaerd
https://www.digst.dk/Digital-velfaerd


 

Side 31 af 48 

Initiativ 2.3 Min Log 

Telemedicin til gravide med 

komplikationer er udbredt til 

alle landets fødeafdelinger 

1. januar 2018 Ultimo 2020 Implementering er 

påbegyndt i alle regi-

oner.   

    

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Digitaliseringsstyrelsen 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Rasmus Lundgaard Nielsen 

Titel, afdeling Fuldmægtig, Kontor for analyse og policy 

E-mail og telefon ralun@digst.dk  

+45 2015 5217 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Sundheds- og Ældreministeriet 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

Implementeringsarbejdet varetages af regioner og/eller kom-

muner. 

  

 

2017-2019 

Ansvarlig  Sundheds- og Ældreministeriet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

I løbet af de sidste 10 år har de danske regioner investeret i at få digitale løsnin-

ger implementeret i hele sundhedssystemet. I dag er arbejdsgange på hospita-

lerne, hos de praktiserende læger og i den kommunale sundhedspleje i høj grad 

digitaliseret, og journaler på papir er blevet erstattet af elektroniske patientjourna-

ler og digital kommunikation. For at opnå øget gennemsigtighed og åbenhed 

mellem sundhedspersonalet er visse sundhedsdata tilgængelige på en fælles 

sundhedsjournal. Disse data er blandt andet sundhedsjournaler fra hospitaler, 

medicinkort og laboratoriesvar. 

 

Det er lovpligtigt at registrere al adgang til sundhedsdata i Danmark. Loggen er 

et vigtigt værktøj til at sikre lovlig adgang til sundhedsdata. For logning af adgang 

i forhold til patientoplysninger i patientjournaler gælder sundhedsloven, og for 

logning af adgang til øvrige patientdata gælder de almindelige databeskyttelses-

retlige regler og standarder. I takt med digitaliseringen af arbejdsgange er det 

vigtigt at sikre borgeres privatliv og at sundhedsdata behandles i overensstem-

melse med loven. Kun sundhedspersonale, som behandler en patient, har lov til 

at tilgå og anvende data vedrørende den pågældende patient.  

 

Takket være den fælles sundhedsjournal er det muligt for sundhedspersonalet at 

behandle udvalgte patientoplysninger på tværs af sundhedssektoren uanset det 

geografiske område. Al adgang logges, og nogle af disse logs er tilgængelige for 

borgerne i den delte registreringsløsning, der kaldes Min Log. Denne registrering 

gør det muligt for patienterne at tjekke opslagene i deres fælles sundhedsjournal 

og kontrollere, om der har været ukorrekte eller mistænkelige opslag. Denne of-

fentlige logning af sundhedsjournalen gælder for opslag i sundhedsjournalen via 

hospitaler, opslag i Fælles Medicinkort, laboratoriesvar, aftaler og vaccinationer 
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via hjemmesiden sundhed.dk. Logning fra hospitalets eget elektroniske patient-

journalsystem er dog endnu ikke tilgængelige for borgerne. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

I den årlige budgetaftale mellem regeringen og regionerne for 2018 blev det af-

talt, at arbejdet med datasikkerhed skulle prioriteres højt og styrkes yderligere for 

at sikre fortroligheden (og derved sikkerheden) af personfølsomme oplysninger 

sammen med et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur. Dette omfatter 

sikring af øget gennemsigtighed for adgangen til borgernes sundhedsdata. 

 

På dette grundlag blev det aftalt, at regionerne i de fremtidige tilpasninger af den 

elektroniske patientjournal forpligter sig til at sikre, at borgerne kan gennemgå de 

digitale logninger, også når dataene behandles/tilgås via hospitalernes interne 

systemer. Derudover skal det undersøges, hvordan man kan gøre en fællesof-

fentlig brugervenlig løsning tilgængelig for borgerne via hjemmesiden Sund-

hed.dk. Et af formålene med Sundhed.dk er at samle alle sundhedsrelaterede 

oplysninger på et og samme sted, hvor patienterne fx har adgang til oplysninger 

om deres sundhedsjournal, sundhedsrelaterede behandlinger på hospitaler, la-

boratoriesvar, vaccinationer, recepter osv. Ud over adgangen til egne sundheds-

data indeholder sundhed.dk oplysninger om sundhedsydelser, hospitaler, sund-

heds-apps, sygdomme osv.  

 

Danske Regioner er ansvarlige for analysen, og selve analysen forventes at blive 

gennemført i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Analysens indhold, tids-

plan og struktur vil være klarlagt ved udgangen af 2017. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Ved at give borgerne adgang til opslagsoplysninger via Min Log får den enkelte 

borger mulighed for at se, hvilke personer på hospitalerne, der har behandlet 

vedkommendes elektroniske patientjournal. Loggen gør det muligt for borgerne 

at rapportere mistanke om ulovlig databehandling. Denne digitale log medvirker 

til at skabe gennemsigtighed og åbenhed om brugen af følsomme oplysninger, 

som er et afgørende element i at sikre balancen mellem øget digitalisering og pri-

vatliv. Ved at implementere den borgerorienterede log er håbet at øge transpa-

rensen i forhold til sundhedsdata, så borgerne fortsat vil have tillid til, at sund-

hedsdata behandles i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Registreringen af logning er relevant i forhold til OGP-værdierne vedrørende gen-

nemsigtighed og åbenhed. Med Min Log får borgerne adgang til en liste over det 

sundhedspersonale, som har tilgået deres elektroniske patientjournal, samt hvil-

ken type data de har tilgået. Formålet er at opnå balance mellem privatliv og digi-

talisering ved brug af gennemsigtighed. 

Yderligere informa-

tion 

https://www.regeringen.dk/media/3496/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-

2018.pdf 

 

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-log/min-log/ 

 

https://www.sundhed.dk/borger/service/om-sundheddk/om-portalen/datasikker-

hed/andres-dataadgang/egenkontrol-min-log/ 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   X 

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Analysearbejdet er gennemført, og der er i forlængelse heraf 

lagt en plan frem mod fuld implementering ultimo 2020, hvor logoplysninger fra 

samtlige regioner skal udstilles via Min Log på sundhed.dk.  
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Tema 3: Sammen om en bedre offentlig sektor 

Initiativ 3.2 Meld en regel 

 

Næste skridt Planen frem mod fuld implementering ultimo 2020 skal eksekveres. Den nye ver-

sion af Min Log forventes idriftsat ved årsskiftet 2019/2020, og regionerne har 

planlagt udviklingsarbejde i løbet af 2020, så logoplysninger fødes ind til Min Log. 

I slutningen af 2020 vil borgerne derfor kunne se logopslag, når sundhedsperso-

nale tilgår deres elektroniske patientjournal.  

 

Arbejdet med at fastsætte de juridiske rammer for visningen af logoplysningerne 

er undervejs i tæt dialog mellem parterne.  

 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Præsentation og afklaring af 

analyse 

September 2017 August 2018 Gennemført 

Udførelse af analyse November 2017 December 2018 Gennemført 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Sundheds- og Ældreministeriet 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Nanna Skovgaard 

Titel, afdeling Kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet 

E-mail og telefon nsk@sum.dk 

+45 72 26 95 45 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Danske Regioner  

Sundhedsdatastyrelsen 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

 

  

 

Oktober 2017 – februar 2018 

Ansvarlig  Finansministeriet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Borgere, virksomheder, faglige organisationer mv. blev inddraget i arbejdet med 

at skabe en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Initiativet var 

dermed med til at understøtte den tidligere VLAK regerings Sammenhængsre-

form, der havde til formål via blandt andet regelforenkling og afbureaukratisering 

at skabe en mere sammenhængende service for borgere og virksomheder. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Initiativet blev gennemført som en politisk kampagne, der forløb fra oktober 2017 

til februar 2018. Der blev oprettet ”postkasser” på de involverede ministeries 

hjemmesider med henblik på, at borgere, virksomheder, faglige organisationer 
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mv. kunne indsende deres forslag til afbureaukratisering af den offentlige sektor. 

Ministerierne screenede de modtagne forslag og vurderede, om forslaget kunne 

give anledning til ændring af love, bekendtgørelser, regler og procedurer mv.  

Det overordnede formål med initiativet var at sikre inddragelsen af borgere, virk-

somheder, faglige organisationer mv. i indsatsen for at skabe en mere effektiv of-

fentlig sektor. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Muligheden for at indsende forslag havde til formål at bidrage til, at borgere, virk-

somheder, faglige organisationer mv., som har erfaring med konsekvenserne af 

statslige regler og krav i praksis, kunne bidrage med relevante forslag til regelfor-

enkling og afbureaukratisering.  

 

Implementeringen af standardiserede postkasser på ministeriernes hjemmesider 

i kampagneperioden gjorde det enkelt for parterne at bidrage med forslag, som 

efterfølgende kunne håndteres af de enkelte ministerier. Ministeriernes screening 

af de modtagne forslag sikrede, at forslagene blev håndteret af det korrekte res-

sortministerium, og at der aktivt blev taget stilling til, hvordan forslaget skulle be-

handles.  

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Initiativet sikrede mulighed for at inddrage borgere, virksomheder og faglige or-

ganisationer i arbejdet med at skabe en mere sammenhængende og effektiv of-

fentlig sektor. Initiativet gav derved mulighed for at påvirke beslutninger og ind-

satser og/eller gøre opmærksom på uhensigtsmæssige statslige regler, som fx 

gør den offentlige administration mere bureaukratisk eller medfører usammen-

hængende service til borgerne. 

Yderligere informa-

tion 

Initiativet havde en tæt kobling til den VLAK- regeringens arbejde med Sammen-

hængsreformen. 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   X 

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Kampagnen er afsluttet. Der blev i alt modtaget 984 forslag. Forslagene fordelte 

sig på 16 ministerområder og blev alle vurderet for, hvorvidt de kunne imøde-

kommes. Forslagene omhandlede blandt andet sociale forhold, miljø, beskæfti-

gelse, sundhed, bolig, kunst, ligestilling, transport og uddannelse. Initiativet ind-

gik i VLAK-regeringens Afbureaukratiseringsreform (september 2018).   

Næste skridt - 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Lancering af kampagne Oktober 2017 Februar 2018 Gennemført 

Midtvejsopfølgning på kam-

pagne 

November 2017 December 2017 Gennemført 

Endelig opfølgning på kam-

pagne 

5. marts 2018 25. marts 2018 Gennemført 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Finansministeriet 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Trine Elmelund  

Titel, afdeling Kontorchef, Center for udgiftspolitik og modernisering 

E-mail og telefon trchr@fm.dk 

+45 61 26 64 68 
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Initiativ 3.3 Open Government Forum/OGP Forum 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsministe-

riet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevare-

ministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministe-

riet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Uddannelses- 

og Forskningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsmini-

steriet, Udenrigsministeriet (Ligestilling), Undervisningsmini-

steriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

I forbindelse med kampagnen havde de enkelte ministerier 

indgået partnerskaber med 29 faglige organisationer: 

 

KL (på socialområdet), Dansk Energi, DANVA, Dansk Syge-

plejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, DJØF Offent-

lig, Overlægeforeningen, DGI, DIF, Dansk Kunstnerråd, 

Børne- og Kulturchefforeningen, DI Miljø, Lægeforeningen, 

Danske Patienter, Jordemoderforeningen, Ældre Sagen, 

Danske Ældreråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Arkitekt-

virksomheder, Tekniq, Dansk Byggeri, DI Transport, Forenin-

gen af Rådgivende Ingeniører, Danske Universiteter, Danske 

Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Danske 

Erhvervsskoler og Gymnasier, Danske Gymnasier 

  

1. November 2017 – 31. august 2018 

Ansvarlig  Finansministeriet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Danmarks medlemskab af OGP koordineres i dag centralt fra Digitaliseringssty-

relsen. For at skabe bedre rammer for en fælles indsats og opbygge en platform 

for dialog med civilsamfundet er der behov for løbende at afholde åbne net-

værksmøder på tværs af stat og det øvrige samfund, hvor Danmarks engage-

ment i OGP kan blive drøftet. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Som led i implementeringen af handlingsplanen oprettes der et åbent netværk 

med aktører fra civilsamfundet og de ministerier/ kommuner/myndigheder, som 

bidrager til OGP-handlingsplanen. De åbne netværksmøder skal skabe en plat-

form, hvor interesserede får mulighed for at skabe kontakt til de myndigheder, 

som gennemfører initiativer i regi af OGP-handlingsplanen. Samtidig skal de 

skabe mulighed for, at civilsamfundet kan bidrage med løbende input til Dan-

marks engagement i OGP, herunder i forbindelse med udviklingen og evaluerin-

gen af Open Government-handlingsplanerne. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Ved at afholde åbne netværksmøder skabes der rammer for en tæt og kontinuer-

lig dialog mellem initiativejerne og civilsamfundet om Danmarks engagement i 

OGP. 
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Tema 4: En global indsats for åbenhed 

Initiativ 4.1 Anti-korruption og transparens i Danmarks landeprogram for 

Uganda 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Netværket vil bidrage med åbenhed om samt inddragelse af civilsamfundet i 

Danmarks Open Government-indsats. 

Yderligere informa-

tion 

Yderligere information om OGP-netværksmøderne, herunder mødeindkaldelse, 

dagsorden og beretning, kan findes på den danske OGP-hjemmeside 

(www.digst.dk/ogp). 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   X 

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Som led i udarbejdelsen af midtvejsevalueringen blev første OGP-netværksmøde 

afholdt den 22. august 2018. Her blev midtvejsevalueringen, åbenhed i Danmark 

og netværkets egen rolle drøftet. Samtidig kom der flere input til Danmarks frem-

tidige OGP-engagement. 

Næste skridt På mødet fremkom der ønske om, at netværksmøderne fremadrettet afholdes i 

forbindelse med leverancer til OGP, herunder midtvejsevalueringer og udarbej-

delsen af handlingsplaner. Næste møde vil derfor blive afholdt i løbet af 2019 i 

forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks næste nationale OGP-handlings-

plan. 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Forberedelser – arbejdsform 

og medlemskreds 

August 2017 4. kvartal 2017 Afsluttet 

Nedsættelse af netværk 1. kvartal 2018 2. kvartal 2018 Afsluttet 

Opstartsmøde - Medio 2018 Afsluttet 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Digitaliseringsstyrelsen 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

René Jun Korsholm 

Titel, afdeling Specialkonsulent, Kontor for Digital Service 

E-mail og telefon rejuk@digst.dk 

+45 24 21 27 36 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Netværket er åbent for alle 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

Netværket er åbent for alle 

  

 

2018 - 2022 

Ansvarlig  Den Danske Ambassade i Kampala 

http://www.digst.dk/ogp
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Hvilket samfund-

sproblem adresserer 

initiativet? 

 

Korruption i Uganda er både systemisk og endemisk, og selvom der er gjort be-

stræbelser på at begrænse denne tendens, dukker der stadig talrige korruptions-

skandaler op på højt niveau. Ifølge Ugandas Nationale Udviklingsplan II “påvirker 

korruption de fattigste dele af samfundet uforholdsmæssigt hårdt og gavner ge-

nerelt dem, der allerede har magt og indflydelse”. 

  

Det er derfor meget vigtigt at fremme politisk inklusion. Dette kræver, at de pri-

mære demokratiske statsinstitutioner og forandringsmekanismer i civilsamfundet 

identificeres og bringes sammen i konstruktive og ansvarlige partnerskaber for at 

fremme retssikkerhed, transparens, demokrati og overholdelse af menneskeret-

tighederne. Stærke partnerskaber mellem indehavere af rettigheder og pligter har 

potentialet til at gøre staten mere ansvarlig over for sine borgere og forbedre ser-

viceydelserne. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

 

Igennem landeprogrammet vil Danmark – i tæt samarbejde med andre udvik-

lingspartnere – støtte de vigtigste demokratiske statslige og private interessenter 

og disses partnerskaber og derved fremme et mere ansvarligt, inklusivt og stabilt 

samfund, der omfatter initiativer inden for:  

 Democratic Governance Facility (DGF) 

 Financial Management and Accountability Programme (FINMAP), 

som 2019 forsættes af et ny program:  the Resource Enhancement 

and Accountability Programme (REAP) 

 Inspectorate of Government (IG)  

 Kontrolmekanismer for bekæmpelse af korruption i landeprogrammet 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

 

Landeprogrammet for Uganda bygger på forventningen om, at en forøgelse af 

den offentlige efterspørgsel efter inklusion, transparens, demokrati og respekt for 

menneskerettighederne med stærkere offentlige institutioner er fundamentet for 

et mere ansvarligt, inkluderende og robust samfund. 

 

DGF yder støtte til det ugandiske civilsamfund med fokus på: 1) Styrkede demo-

kratiske processer, der opfylder borgernes rettigheder, 2) Større retssikkerhed og 

forbedret adgang til domstolsprøvelse for alle borgere, 3) Øget beskyttelse og 

overholdelse af menneskerettigheder og ligestilling og 4) Forbedret inklusion og 

involvering af borgerne i beslutningstagningsprocesserne.  

 

Støtte til IG-tilsynet vil medvirke til at give nøgleaktørerne en stærkere rolle i at 

styrke god regeringsførelse, ansvarlighed og retssikkerhed i offentlige embeder. 

Den danske støtte vil fokusere på 1) øget offentlig bevidsthed om tilsynets funkti-

oner og styrkede partnerskaber med strategiske partnere, herunder lokale myn-

digheder og den private sektor, 2) stærkere lokal tilstedeværelse, herunder mere 

effektive procedurer og arbejdsprocesser, for at forstærke og videreføre etable-

ringen af en række decentraliserede institutioner, som er resulteret i et øget antal 

klager og sager, og 3) optimering af IG-ombudsmandens rolle ved sidemandsop-

læring gennem partnerskab med den danske Ombudsmandsinstitution. Derud-

over forventes en venskabsordning mellem Ugandas Direktorat for Offentlig 

Retsforfølgning og Bagmandspolitiet og Rigsadvokaten i Danmark at styrke un-

dersøgelsen af omfattende korruptionssager. 

 

FINMAP-programmet fungerede som det primære implementeringsgrundlag for 

reformstrategien for Ugandas styring af offentlige finanser (PFM). I juni 2019 blev 
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FINMAPs efterfølger REAP lanceret. Dansk støtte til FINMAP og REAP vil være 

en drivkraft for en forbedring og fuld implementering af Ugandas lovgivnings-

mæssige og institutionelle mekanismer til styring af udgifter og indtægter. Dette 

vil styrke en effektiv og ansvarlig anvendelse af offentlige ressourcer og derved 

ideelt set give bedre resultater og serviceydelser på tværs af alle sektorer, hvilket 

samtidig er fundamentalt for en inklusiv økonomisk og social udvikling. 

 

Kontrolforanstaltninger vedrørende bekæmpelse af korruption: Alle partnere i ud-

viklingsinitiativet under landeprogrammet vil modtage en introduktion til Danidas 

anti-korruptionspolitik, herunder klare retningslinjer for krav om forebyggelse, re-

gistrering og rapportering ved implementering af aktiviteter med Danida-midler. 

Den Danske Ambassade i Kampala vil også invitere alle partnere til en workshop 

om korruptionsbekæmpelse og tilbyde online-kurser på området. Alle partnere i 

udviklingsinitiativet har gennemgået en grundig forudgående vurdering, som har 

påvist potentielle kapacitetsmangler, risikoområder samt foranstaltninger til be-

kæmpelse af korruption, der anvendes af partneren. Den Danske Ambassade i 

Kampala har en rullende fælles økonomistyringsplan, der bygger på en detaljeret 

og prioriteret risikovurdering af initiativerne, og der vil mindst én gang om året 

blive aflagt fælles besøg hos hver partner for at kontrollere styringen af de offent-

lige finanser. Desuden vil behovet for at undersøge udbyttet af investeringen 

samt særlige revisioner, fx af indkøb, hvert år blive fastlagt i tilknytning til plan-

lægningen af den årlige revision. 

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

 

Gennem FINMAP har Ugandas regering lanceret en budgethjemmeside 

(http://www.budget.go.ug/) og en hotline for at fremme transparens og ansvarlig-

hed i anvendelsen af offentlige midler ved at give offentligheden adgang til oplys-

ninger og mulighed for at give feedback om nationale og kommunale budgetter 

og performance.  Ugandas Finansministerium udsender ofte budgetinformation 

gennem de lokale dagblade, når kvartalsoversigterne offentliggøres for modta-

gerinstitutionerne. Desuden afholdes der ofte pressekonferencer for at redegøre 

for budgetterne. Dette sker for at bevidstgøre befolkningen om behovet for at 

følge op på implementeringen af aktiviteterne. 

 

Ugandas Finansministerium udsender ofte budgetinformation gennem de lokale 

dagblade, når kvartalsoversigterne offentliggøres for modtagerinstitutionerne. 

Desuden afholdes der ofte pressekonferencer for at redegøre for budgetterne. 

Dette sker for at bevidstgøre befolkningen om behovet for at følge op på imple-

menteringen af aktiviteterne. 

 

Mens FINMAP fokuserede på udgift side af de offentlig finanser, har REAP i ste-

det for mere fokus på øge evne til at effektiv indsamle skatte provenu. Uganda 

har laveste skatte ratio til GDP i Østafrika. REAP fokuserer blandt andet på res-

source mobilisering, herunder effektive indtægt strategier og langtidsholdbar ad-

ministration af offentlig gæld, samt statens budgettering   

 

Den danske støtte til IG har fokus rettet mod at forbedre mekanismerne til at an-

svarliggøre embedsmændene. Det omfatter opbygning af efterforskernes og an-

klagemyndighedens muligheder for at efterforske og retsforfølge embedsmænd, 

som anklages eller mistænkes for at have misbrugt eller tilegnet sig statslige mid-

ler/ressourcer. Det dækker også igangværende undersøgelser og retsforfølgning 

af embedsmænd. 
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Yderligere informa-

tion 

Landeprogrammet er også tilpasset verdensmålene (SDG’s), i særdeleshed SDG 

1 (Udryddelse af fattigdom); SDG 5 (Ligestilling); SDG 8 (Inklusiv og bæredygtig 

økonomisk vækst, beskæftigelse og anstændigt arbejde); SDG 10 (Reducering 

af uligheder); SDG 16 (Fred, adgang til retsforfølgelse og ansvarlige institutio-

ner); og SDG 17 (Globalt samarbejde). 

 

https://uganda.um.dk/ 

Gennemførelses-

status 

 

Ikke påbegyndt 

 

Begrænset 

 

Væsentligt 

 

Afsluttet 

 

 X   

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Results – FINMAP, 

IG, DGF 

 

Den danske støtte til DGF samt IG, under det nuværende landeprogram, bygger 

på tidligere engagementer og god erfaring med partnerne. Siden påbegyndelsen 

af det nuværende program (2018-2022) har IG haft succes med at igangsætte 

undersøgelser af korruptionsager. Resultaterne er noget højere end målsætnin-

gerne, mens de endnu ikke lever op til egen målsætning om at sikre retsforføl-

gelse og afslutte sager. Fra 2018 til 2019 har IG åbnet 30 undersøgelser i højt 

profileret korruptionsager, hvor målet var 15. Der også blev åbnet 1546 undersø-

gelser i mindre korruptionsager, hvilket er dobbelt så mange som forventet. Ikke 

afsluttede sager har skabt et større efterslæb bl.a. på grund af manglede kapaci-

tet i retssystemet. Andre donorer, som Danmark har et tæt samarbejde med, ar-

bejder med retsvæsnet med henblik på at effektivisere systemet.  

 

DGF’en har i et unikt samarbejde mellem syv større donorer indgået aftaler med 

ca. 75 implementerende partnere. Gennem partnerskaberne lægges der vægt på 

at styrke samarbejdet mellem statslige og ikke statslige institutioner. Et eksempel 

er et konstruktivt samarbejde mellem en NGO, der arbejder som ’vagthund’ ift 

korruption i den offentlige sektor, og IG, der skal sikre opfølgning. Andre DGF 

støttede initiativer, der kan sikre et mere ansvarligt, inklusivt og stabilt samfund 

inkluderer folkeligt engagement i planlægning og budgetproces. I 2018 alene, 

blev der afholdt mere end 1000 engagementer på både lokalt og nationalt ni-

veau. Samme år blev der afholdt tæt ved 1000 offentlige møder med fokus på 

lovgivning. Også adgang til juridisk rådgivning er blevet støttet; tæt ved 50,000 

personer har modtaget juridiske rådgivning. En af styrkerne ved DGFen er mulig-

heden for at sikre sammenhæng mellem DGFens mere praktiske arbejde på lo-

kalniveau og de donorernes engagement på politisk niveau.  

 

Fsva støtte til den offentlige sektor, har FINMAP ført til en decentralisering af løn 

og pension systemet for offentlig ansatte. Dette har medført rettidig løn til offent-

ligt ansatte. Samtidig er der ryddet op i udbetalingssystemet, hvorved det estime-

res, at ca. DKK 5 mia. er blevet sparet. Programmet har desuden sikret opryd-

ning i bankkonti, hvilket har gjort det sværere at svindle med offentlig midler. FIN-

MAP har arbejdet tæt sammen med den ugandiske Rigsrevision, der nu formår 

at følge op på 65  af anbefalingerne i revisionsrapporterne. Det er en stigning 58 

pct. i 2014.  

 

Danmark er yderligere engageret i et myndighedssamarbejde mellem Folketin-

gets Ombudsmand og IG, som skal sikre øget fokus på IGs ombudsmandsrolle.  

 

Den danske ambassade i Kampala deltog desuden i 2018 i et samarbejde med 

andre donorer om korruptionsbekæmpelse.  

https://uganda.um.dk/
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Initiativ 4.2 Den 18. International Anti-Corruption Conference 

 

Næste skridt 

 

I 2020 vil der være et mid term review af DGF og i 2021 vil der gennemføres et 

mid term review af IG. I slutning af 2019 forventes REAP af blive underskrevet af 

Ugandiske regering, hvor efter implementer af programmet vil begynder. 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Løbende opdateringer af initi-

ativet kan fines på www.ope-

naid.dk 

2018 2022 Aktivt 

Mid-term review for UP-

GRADE, herunder IG 

Midt 2020 Ultimo 2020 - 

Mid term Review af DGF Januar 2020 April 2020 - 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Den Danske Ambassade i Kampala 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Nicolaj A. Hejberg Petersen  

Titel, afdeling Den Danske Ambassade i Kampala 

E-mail og telefon kmtamb@um.dk 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Uganda’s Finansministerium 

Inspectorate of Government i Uganda 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

Democratic Governance Facility 

  

 

 

25. september 2017 – 22. oktober 2018 

Ansvarlig  Udenrigsministeriet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Korruption begrænser mulighederne for demokratisk og økonomisk udvikling. 

Den skævvrider den politiske proces og begrænser borgernes demokratiske ret-

tigheder, reducerer adgangen til og kvaliteten af offentlige serviceydelser, fordy-

rer offentlige indkøb, resulterer i færre opkrævede skatter og afgifter, vanskelig-

gør vilkårene for det private erhvervsliv, undergraver håndhævelsen af lov og or-

den og skaber i de værste tilfælde grobund for uroligheder, radikalisering, og bor-

gerkrig. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Danmark var i 2018 vært for den 18. International Anti-Corruption Conference, 

som arrangeres i tæt samarbejde med Transparency International. Som led i 

konferencen afholdtes et højniveau-segment med deltagelse på minister-/vicemi-

nisterniveau fra mere end 20 donorlande og udviklingslande samt ledere fra en 

række centrale internationale organisationer. Formålet med højniveaumødet var 

at styrke fælles bestræbelser og lancere nationale handlinger til bekæmpelse af 

mailto:kmtamb@um.dk
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korruption med tilhørende operationel opfølgning, herunder initiativer inden for 

transparens i den offentlige sektor. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Højniveau-segmentet resultere i handlingsplaner fra 19 lande og 12 internatio-

nale organisationer vedrørende bekæmpelse af korruption.  

 

Initiativerne understøttes af en opfølgningsmekanisme med henblik på at sikre, at 

de ansvarlige regeringer i praksis følger op på initiativerne. I processen omkring 

opfølgning forventes civilsamfundet at spille en central rolle.  

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Korruption foregår ofte i det skjulte. Åbenhed og transparens begrænser alt an-

det lige mulighederne for, at magthavere kan misbruge betroet magt til egen vin-

ding. Adgang til viden og information er befordrende for, at civilsamfundsorgani-

sationer kan udøve en vagthundefunktion over for offentlige institutioner og magt-

havere. 

 

Blandt de initiativer, som højniveausegmentets lande indgik, omhandle flere 

transparens og åbenhed, fx vedrørende information om reelle ejere af virksomhe-

der og synlighed om skatterådgivning.  

 

Efterfølgende forventes civilsamfundet at spille en væsentlig rolle i forhold til at 

undersøge, hvorvidt der i praksis leveres på initiativerne. 

Yderligere informa-

tion 

Arbejdet med anti-korruption spiller en central rolle i ”Verden 2030” – Danmarks 

udviklingspolitiske og humanitære strategi. Heri optræder anti-korruption i rela-

tion til verdensmål 16 som gennemgående for dansk udviklingspolitik og som et 

fundament for resultater inden for alle andre mål.  

 

Et Anti-korruptions program for 2019-2022 på DKK 100 mio. blev igangsat i 2019 

i opfølgning af IACC og med vægt på civilsamfunds inddragelse samt transpa-

rens og åbenhed. 

 

I regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål har regeringen forpligtet sig på 

en målsætning om at fastholde Danmarks position blandt verdens mindst kor-

rupte lande målt på Transparency Internationals Corruption Perceptions Index. 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

   X 

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Den succesfyldte afvikling af IACC og højniveau-segmentet ledte til konkrete 

handlingsplaner fra 19 lande og 12 internationale organisationer.  

Næste skridt Selvom IACC 2018 formelt er afsluttet, fortsætter Udenrigsministeriet dialogen 

med Transparency International om bl.a. den efterfølgende opfølgning på hand-

lingsplanerne fra IACC 18 og planlægningen af det næste højniveau-segment for 

IACC 19 i Seoul i juni 2020.  

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Lancering af nationale hand-

linger til bekæmpelse af kor-

ruption fra 15-20 lande 

25. september 

2017 

22. oktober 2018 IACC 2018 blev suc-

cesfuldt afholdt.  

Nationale handlings-

planer blev fremlagt, 

herunder en dansk 

national plan der 
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Initiativ 4.3 IATI (International Aid Transparency Initiative) 

dækker en række of-

fentlige myndighe-

der.  

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Udenrigsministeriet 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Mikael Hemniti Winther 

Titel, afdeling Kontorchef, Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet 

E-mail og telefon mikwin@um.dk 

+45 33 92 00 35 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører Øvrige ministerier og styrelser blev inddraget i udarbejdelsen 

af den danske udmelding om nationale handlinger til be-

kæmpelse af korruption med henblik på lancering under 

IACC. 

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 

Den internationale anti-korruptionskonference blev arrange-

ret i tæt samarbejde med Transparency International. Trans-

parency International var ansvarlig for den praktiske logistik 

omkring konferencen, mens Udenrigsministeriet var ansvar-

ligt for højniveau-segmentet. 

  

 

2017 – 2019 

Ansvarlig  Udenrigsministeriet 

Hvilket samfundspro-

blem adresserer initi-

ativet? 

Komplicerede samarbejds- og samfinansieringsrelationer med mange partnere 

om opfyldelsen af globale udviklingsmål gør det vanskeligt for interessenter og 

offentligheden at få indblik i, hvilke resultater der opnås i udviklingssamarbejdet. 

Hvad indeholder initi-

ativet? 

Udenrigsministeriet vil øge transparensen ved at øge offentlighedens adgang til 

at ”spore”, hvor de statslige danske bistandsmidler anvendes: Udenrigsministe-

riet opgraderer sin egen IATI-rapportering og indretter fremtidige procedurer med 

henblik på at sikre digital sammenhæng mellem rapporteringen fra Udenrigsmini-

steriet og rapportering fra tilskudsmodtagere. Da der er tale om Open Data vil 

disse sammenhænge være direkte tilgængelige i maskinlæsbart format uden at 

afvente formidling fra en central kilde. 

 

Organisationer der modtager tilskud fra Udenrigsministeriet vil fremover skulle 

rapportere deres aktiviteter i overensstemmelse med IATI-standarden (formatet) 

og viderebringe dette rapporteringskrav til deres partnere. 

Hvordan vil initiati-

vet bidrage til at 

løse samfundspro-

blemet? 

Idet enhver aktivitet dermed rapporteres med angivelse af, hvor midlerne stam-

mer fra, bliver det muligt at gengive det netværk af samarbejdende organisatio-

ner, der ofte ligger mellem de oprindelige donorer og de ultimativt implementer-

ende partnere. 

 

Sideløbende med udviklingen af IATI rapporterings-praksis gennemføres der æn-

dringer i den internationale statistiske standard der fastlægges af OECD-DAC: 
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Fremover vil det være muligt at rapportere procentfordeling på flere lande eller 

formål for hver aktivitet. Når detaljerede data kan indhentes ved hjælp af IATI-

standarden bliver det muligt for Udenrigsministeriet at udnytte de nye muligheder 

til at rapportere et skarpere statistisk billede af Danmarks rolle i det internationale 

udviklingssamarbejde.  

Hvorfor er initiati-

vet relevant i for-

hold til OGP-værdi-

erne? 

Tiltaget vil forøge omfanget og forbedre kvaliteten af de oplysninger der offentlig-

gøres om udviklingsbistanden, konsolideret i åbne, internationale standardforma-

ter. 

Yderligere informa-

tion 

Udenrigsministeriet har anvendt IATI-standarden til rapportering af hele den dan-

ske udviklingsbistand siden 2013. Denne data-strøm er eksempelvis stillet til rå-

dighed via websitet www.openaid.um.dk. 

Gennemførelses-

status 

Ikke påbegyndt Begrænset Væsentligt Afsluttet 

 X   

Beskrivelse af re-

sultaterne 

Organisationernes rapportering i IATI-format forsat under forberedelse. 

Næste skridt Afsluttende evaluering.  

Arbejdet med at hjælpe organisationerne til at kunne rapportere i IATI-formatet 

fortsætter ufortrødent. 

Aktiviteter eller milepæle 

med verificerbare leveran-

cer Start dato Slut dato Gennemførelsesstatus 

Alle større danske civilsam-

fundsorganisationer, der mod-

tager bistandsmidler fra Uden-

rigsministeriet, påbegynder 

rapportering i IATI-standard-

formatet 

1. januar 2018 Ved udgangen af 

2019 forventes alle 

større danske or-

ganisationer at rap-

portere via IATI-

standardformatet. 

Alle større danske 

civilsamfundsorgani-

sationer anderken-

der nu modtagelsen 

af midler via IATI. 

Organisationerne 

har registreret et 

øget antal aktiviteter 

i IATI-formatet. Rap-

portering via IATI-

formatet forventes 

først at blive aktuelt 

for de fleste organi-

sationer i løbet af 

2021. Der holdes 

jævnligt møder med 

de involverede orga-

nisationer.  

Alle øvrige danske civilsam-

fundsorganisationer, der mod-

tager bistandsmidler fra Uden-

rigsministeriet, påbegynder 

rapportering i IATI-standard-

formatet 

I løbet af 2018 og 

senest 1. januar 

2019 

Ved udgangen af 

2019 forventes de 

fleste af de øvrige 

mindre civilsam-

fundsorganisatio-

ner at rapportere 

via IATI-standard-

formatet. 

Paraplyorganisatio-

nerne deltager i de 

løbende møder ved-

rørende brugen IATI-

formatet. Alle fem or-

ganisationer ander-

kender modtagelsen 
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5. Erfaringsudveksling med andre lande  

Som led i den løbende erfaringsudveksling deltog Danmark i OGP-topmødet i 

Canada i 2019. Her mødtes repræsentanter fra den offentlige forvaltning i Dan-

mark, Norge, Holland, Estland, Island, Finland og England med henblik på at 

drøfte arbejdet med de respektive landes OGP-handlingsplaner og den øvrige 

OGP-indsats. På mødet udvekslede Danmarks PoC (Point of contact) erfaringer 

af midler fra Uden-

rigsministeriet via 

IATI. 

Internationale organisationer, 

der modtager bistandsmidler 

fra Udenrigsministeriet, påbe-

gynder rapportering i IATI-

standardformatet 

1. januar 2019 Ved udgangen af 

2019 forventes de 

fleste af de interna-

tionale organisatio-

ner der modtager 

bistandsmidler fra 

Danmark at rap-

portere via IATI-

standardformatet. 

En række af de inter-

nationale organisati-

oner som bl.a. mod-

tager midler fra Dan-

mark registrerer de-

res aktiviteter i IATI-

formatet. 

Udenrigsministeriet påbegyn-

der rapportering af multible 

landekoder i DAC-CRS for-

mat, baseret på IATI-rapporte-

ring fra danske civilsamfunds-

organisationer 

I løbet af 2018 og 

senest 1. januar 

2019 

Senest ved udgan-

gen af 2019 for-

ventes den danske 

DAC-rapportering 

at være suppleret 

af data (multible 

landekoder) af et 

antal indrapporte-

ringer fra danske 

civilsamfunds-or-

ganisationer i IATI-

formatet. 

Brug af multible lan-

dekoder er endnu 

ikke besluttet af 

OECD-DAC. 

Kontaktinformation 

Implementerende myndighed Udenrigsministeriet 

Navn på ansvarlige fra implementer-

ende myndighed 

Mikael Hemniti Winther 

Titel, afdeling Kontorchef, Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet 

E-mail og telefon mikwin@um.dk 

+45 33 92 00 93 

Andre involverede aktører 

Involverede statslige aktører  

CSO’er, virksomheder, internationale orga-

nisationer, arbejdsgrupper 
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og diskuterede fælles udfordringer med PoC’s fra andre medlemslande. Dette fo-

regik både i formelle rammer under diskussioner arrangeret af OGP-sekretariatet, 

men også i mere uformelle rammer under løbende bilaterale møder. Det var et 

godt forum til at drøfte landenes hidtidige engagement i OGP-regi, mens der også 

var plads til at samle inspiration til arbejdet med Danmarks kommende handlings-

plan for perioden 2019-2021. Samtidig var der også lejlighed til at høre om de 

andre medlemslandes erfaringer med at inddrage civilsamfundet i netværkssamar-

bejder og med at oprette åbne online databaser til afrapportering på initiativer. 

Yderligere har både Digitaliseringsstyrelsen og Udenrigsministeriet som led i erfa-

ringsudvekslingen deltaget i aktiviteter med det formål at sprede viden og best-

practice på tværs af lande. Digitaliseringsstyrelsen har deltaget i møder med Sve-

rige, Norge, Finland, Island, Estland, Tyskland, Holland og Skotland med det for-

mål at dele idéer til og erfaringer med skabelse af åbenhed på tværs af landene. 

Endvidere har Den Danske Ambassade i Kampala som led i initiativ 4.1 om anti-

korruption og transparens været i kontinuerlig dialog med Ugandas regering om 

at fremme et mere ansvarligt, inklusivt og stabilt samfund. 

 

6.  Konklusion  

Handlingsplanen for 2017-2019 fokuserede på i alt fire overordnede temaer: Flere 

og bedre åbne data, skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse, 

sammen om en bedre offentlig sektor og en global indsats for åbenhed. Overord-

net har handlingsplanen vist god fremdrift. De fleste af initiativerne i handlings-

planen er enten væsentligt gennemført eller afsluttet. Det bemærkes, at de eneste 

initiativer, der har været begrænset gennemført henfører under tema 4 – en global 

indsats for åbenhed. 

Handlingsplanen for 2019-2021 bygger videre på arbejdet fra handlingsplan for 

2017-2019. Således indeholder seneste handlingsplan initiativer, der understøtter 

ønsket om åbne og skræddersyede data og/eller øget tillid til den offentlige sektor. 
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Ønsket om åbne data er adresseret i Arbejdstilsynets initiativ om åbne arbejdsmil-

jødata, Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings fællesoffentlige samarbejde 

om terræn-, klima og vanddata samt Rigsarkivets åbning af data og muligheden for 

fri og let udlevering af data. Tilsvarende sigter arbejdet med Mit Overblik mod at 

give borgerne et skræddersyet digitalt overblik over stamdata, igangværende sager 

hos det offentlige, tildelte økonomiske ydelser, planlagte aftaler og frister etc. Ar-

bejdet med Mit Overblik forventes fuldt implementeret i 2024. Mit Overblik for-

ventes ligeledes at bidrage til øget tillid gennem transparens, da borgeren herigen-

nem får indblik i de data, det offentlige har registreret om vedkommende. Anke-

styrelsen forventes ligeledes at bidrage til øget offentlig tillid gennem initiativet om 

en uafhængig retssikkerhedsenhed. Tidligere har der været en høj omgørelsespro-

cent ved indklagede sager over kommunale afgørelser, og enheden udarbejder der-

for analyser og undersøgelse af kommunal praksis, der har betydning for borgerens 

retssikkerhed.  

OGP-handlingsplanen afspejler således et uddrag af Danmarks åbenhedsarbejde, 

men dette er naturligvis ikke kun begrænset hertil. Andre indsatser sigter ligeledes 

mod at øge åbenheden og inddrage borgerne i forvaltningens arbejde såvel natio-

nalt som kommunalt.  

Som eksempel kan nævnes, at man i Silkeborg Kommune i 2017 lancerede ”Min 

Sag”, der giver borgeren mulighed for at anmode om at se oplysninger, kommunen 

har registeret om vedkommende7. Initiativet minder på mange måder om Mit 

Overblik, der som nævnt er et af initiativerne i OGP-handlingsplanen 2019-2021. 

Et andet eksempel er Aarhus Kommune, der i 2018 var europæisk frivillighoved-

stad og i den sammenhæng udarbejdede en medborgerskabspolitik8. Endelig etab-

lerede Hørsholm Kommune i 2019 Borgerlab, der giver borgerne mulighed for at 

komme med input til relevante udviklingsprojekter i kommunen8.  

                                                 

7 https://silkeborgkommune.dk/Borger/Selvbetjening/Min-sag   
8 http://www.aarhus.dk/da/aarhus/frivillig-i-aarhus/frivillighovedstad-2018.aspx   
8 https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/pages/information 
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De kommunale tiltag for at fremme åbenhed, tillid og lokaldemokrati er ikke be-

grænset til de nævnte eksempler, men eksemplerne skal tjene som vidnesbyrd om 

den stærke initiativlyst og handlekraft, der findes kommunalt i Danmark.  

På nationalt plan er borgerforslag.dk gjort til en permanent ordning ultimo marts 

20199. Folketinget lancerede i januar 2018 muligheden for at skulle behandle et 

borgerforslag, såfremt mindst 50.000 stemmeberettigede danskere elektronisk 

havde skrevet under på forslaget. I første omgang var der tale om en forsøgsord-

ning, der stod til at udløbe i januar 2020. Ultimo marts 2019 havde fem borgerfor-

slag samlet tilstrækkelig opbakning til at blive behandlet i Folketinget, ligesom der 

var stillet over 300 borgerforslag. De danske borgere har taget godt imod borger-

forslag.dk, hvor mere end 310.000 borgere har givet deres støtte til et borgerfor-

slag.   

                                                 

9 https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/03/borgerforslagforsoeg 
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