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Introduktion
Danmark er kendetegnet ved at være et samfund baseret på en høj grad af
tillid til de offentlige institutioner. Den offentlige sektor fylder meget i det
danske samfund, og tillid til det offentlige Danmark hviler på en lav grad
af korruption og en vished om, at offentlige services leveres som planlagt.
Det er en tillid, vi skal værne om, især i disse år, hvor tilliden i stigende
grad er kommet under pres.
Derfor sætter Danmarks fjerde Open Government-handlingsplan fokus på
at styrke tilliden til de offentlige myndigheder – og i særdeleshed at styrke
tilliden til offentlig digitalisering. Her er transparens og åben regeringsførelse særdeles vigtige elementer, og Danmarks Open Government-handlingsplan 2019-2022 samler således syv initiativer iværksat på tværs af det
offentlige Danmark, der kan være med til at øge tilliden til den offentlige
sektor.
Danmark har haft en demokratisk styreform siden 1849, hvor den første danske
grundlov indførte magtens tredeling, parlamentarisme og grundlæggende borgerrettigheder. I dag er Danmark et modent demokrati og blandt andet kendt som
et samfund baseret på velfunderede offentlige institutioner, retssikkerhed, en fri
presse og et stærkt civilsamfund. I Transparency International’s ”Corruption Perception Index 2018” ligger Danmark således på en førsteplads og dermed som
det mindst korrupte land i verden.1 Også i Verdensbankens opgørelse ”Worldwide Governance Indicators” scorer Danmark topkarakterer, når det kommer til
målinger på anti-korruption, retssikkerhed og borgernes mulighed for at deltage
aktivt i politik og samfund.2
Disse positioner kan ikke tages for givet, og der arbejdes hver dag for at bevare
og styrke et samfund baseret på åben regeringsførelse, gennemsigtige politiske
beslutningsprocesser, borgerinddragelse og en fri og åben offentlig debat – elementer der alle sammen skal bidrage til at styrke borgernes tillid til den offentlige
sektor og det politiske system i Danmark. I nyere tid er der iværksat en række initiativer, der har bidraget til, at borgerne har fået bedre mulighed for indsigt i og
lettere adgang til både embedsmænd og politikeres arbejde. Særligt fire centrale
initiativer kan her fremhæves:

1
2

https://www.transparency.org/country/DNK#
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
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Åbenhedsordning 2009
For at sikre borgerne størst mulig indsigt i og kontrol med ministrenes brug af
offentlige midler vedtog man i 2009 åbenhedsordningen, hvor alle regeringens
ministre pålægges at offentliggøre oplysninger om månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser og modtagne gaver. Ministerierne skal af egen
drift tilgængeliggøre oplysningerne på ministeriets hjemmeside senest den 8.
hverdag i den efterfølgende måned.
Folkemøde 2011
For at styrke demokratiet og dialogen i Danmark har Bornholm hvert år siden
2011 inviteret til Folkemøde. Her hyldes det danske demokrati og fællesskab,
mens der skabes nye rammer om møder mellem politikere fra Folketinget, beslutningstagere i erhvervslivet, interesseorganisationer, EU, kommuner og regioner. Samtidig får borgerne en unik mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.
Kodeks VII – de syv centrale pligter (2015)
For at styrke tilliden til det offentlige og sikre en kultur baseret på åbenhed og
lovlighed i embedsværket blev der vedtaget et sæt af pligter for embedsmænd i
centraladministrationen. Dette omfatter syv centrale pligter (1) lovlighed, (2)
sandhed, (3) faglighed, (4) udvikling og samarbejde, (5) ansvar og ledelse, (6)
åbenhed om fejl og (7) partipolitisk neutralitet.
Ordning om borgerforslag 2016
For at øge borgernes medbestemmelse og indflydelse på den politiske proces
vedtog man i 2016 en ordning, der muliggør, at borgere kan få fremsat, behandlet og stemt om borgerdrevne forslag i Folketinget. Borgerforslag kan blive fremsat i Folketinget, hvis 50.000 stemmeberettigede borgere støtter forslaget – og
kan både fremstilles og støttes digitalt på borgerforslag.dk.
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Danmark og samarbejdet i Open Government Partnership

Danmark tilsluttede sig i 2011 det internationale initiativ ”Open Government
Partnership” (OGP), som har til formål at fremme god regeringsførelse og styrke
demokratiet ved at promovere gennemsigtig og inddragende regeringsførelse
blandt de nu 79 deltagende lande samt 20 lokalmyndigheder. Initiativet skal bidrage til at øge tilgængeligheden af information om regeringers aktiviteter, styrke
borgerinddragelse i politiske beslutningsprocesser, øge offentlig transparens og
ansvarlighed samt øge adgangen til nye teknologier, der kan styrke informationsdeling og samarbejde på tværs.
Danmark har med sin deltagelse i OGP forpligtet sig til at levere toårige nationale handlingsplaner, der samler initiativer inden for åben regeringsførelse, og
Danmark har til dato gennemført tre Open Government-handlingsplaner. Den
første blev publiceret i 2012, den anden blev publiceret i 2013 og udvidet med to
yderligere initiativer i 2015, og den tredje blev publiceret i 2017.
Den første handlingsplan: Digitalisering som middel til større åbenhed
Danmark valgte i forbindelse med tiltrædelsen af OGP at sætte særligt fokus på
digitalisering, og det var afspejlet i Danmarks første Open Government-handlingsplan. Omkring halvdelen af initiativerne tog afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Hovedfokus for disse initiativer var bedre offentlig digital service for borgere og virksomheder samt øget gennemsigtighed og
ansvarlighed i offentlige projekter og processer.
Den anden handlingsplan: Lokaldemokrati, fuld digital kommunikation og nye samarbejdsformer
I den anden handlingsplan fra 2013 blev flere af initiativerne fra den første handlingsplan videreført og videreudviklet. Initiativerne fordelte sig på fire temaer:





Lokaldemokrati og deltagelse
Fuld digital kommunikation og inklusion
Nye samarbejdsformer og inddragelse
Åbne data – innovation, gennemsigtighed og effektivisering.

Handlingsplanens omdrejningspunkt var blandt andet frivillighed og rammerne
for frivilligt arbejde, udnyttelse af ny teknologi til at styrke gennemsigtighed,
vækst og livskvalitet og en ny tilgang til den offentlige sektors rolle, hvor der blev
arbejdet med en aktiv og bred involvering af borgerne, virksomhederne og civilsamfundet generelt.
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Den tredje handlingsplan: mere brugbare åbne data og styrkede rammer for civilsamfundet
En række temaer i handlingsplanen for 2017-2019 var en videreførelse af den
hidtidige indsats. Der blev blandt andet bygget videre på indsatsen for at skabe
flere, bedre og mere brugbare åbne data, fx gennem fortsættelsen af grunddataprogrammet, som var en del af handlingsplanen fra 2013. Samtidig blev indsatsen for at styrke rammerne for frivilligt arbejde gennem en ny civilsamfundsstrategi videreført, og indsatsen for at promovere åbenhed globalt blev udvidet. Initiativerne fordelte sig på fire temaer:





Flere og bedre åbne data
Skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse
Sammen om en bedre offentlig sektor
En global indsats for åbenhed

Udarbejdelse af den fjerde handlingsplan for 2019-2022
I forbindelse med samarbejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, repræsentanter
fra OGP’s evalueringsenhed og civilsamfundet om evalueringen af Danmarks
medlemsskab af OGP generelt og handlingsplanen 2017-2019 i særdeleshed blev
en række emner udpeget, som man med fordel kunne arbejde videre med i den
næste handlingsplan 2019-2022:
1. Whistleblower-beskyttelse
2. Håndtering/implementering af GDPR
3. Transparens i forhold til beneficial ownership (registrering af reelle ejere)
4. Transparens i forhold til ulandsbistand
5. Justering af partistøtteregler
6. Styrkelse af aktivt medborgerskab og samarbejde med civilsamfundet
7. Transparens og ansvarsplacering
8. Samskabelse og åbne innovationsprocesser
9. Åbne data og open source
10. Demokratiske beslutningsprocesser
Disse emner var i fokus, da der blev sendt en opfordring ud til offentlige myndigheder om at melde initiativforslag ind til handlingsplan 2019-22. Der blev
sideløbende fra august til september 2019 gennemført en offentlig høring på
www.høringsportalen.dk, hvor alle havde mulighed for at bidrage med input til
handlingsplanen.
Blandt de indkomne bidrag var der initiativforslag, der omhandlede whistleblower-beskyttelse, transparens og ansvarsplacering, demokratiske beslutningsprocesser samt initiativforslag, der omhandlede åbne data og open source. Initiativforslagene adresserede således anbefalingerne nr. 1, 7, 9 og 10 ovenfor. De indkomne bidrag blev fordelt på syv fokusområder og offentliggjort til kommentering på debatforummet digitaliser.dk, ligesom der blev afholdt et åbent netværksmøde, hvor interesserede var inviteret til at mødes og drøfte udarbejdelsen af
Danmarks fjerde Open Government-handlingsplan.
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På baggrund af input fra den offentlige høring på digitaliser.dk og det åbne netværksmøde blev det besluttet at gå videre med initiativerne:








Rigsarkivet leverer åbne data til private og professionelle
Åbne offentlige arbejdsmiljødata
Danmarks Meteorologiske Instituts Klimaatlas
Fællesoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata
Mit overblik
Uafhængig retssikkerhedsenhed forankret i Ankestyrelsen
Whistleblowerordninger på Justitsministeriets område

Selvom det således ikke er alle emner i anbefalingerne til indholdet af handlingsplanen for 2019-2022, som bliver adresseret i handlingsplanen, betyder det ikke,
at der ikke er fokus på resterende emner (håndtering/implementering af GDPR,
transparens i forhold til beneficial ownership (registrering af reelle ejere), transparens i forhold til ulandsbistand, justering af partistøtteregler, styrkelse af aktivt
medborgerskab og samarbejde med civilsamfundet, samskabelse og åbne innovationsprocesser). Således bliver der i mange sammenhænge sat fokus på disse i
den offentlige sektor.
Når det gælder håndteringen og implementeringen af databeskyttelsesforordningen har Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen for eksempel lanceret PrivacyKompasset, der skal hjælpe virksomheder med at efterleve databeskyttelsesreglerne. PrivacyKompasset er en online test, hvor virksomheder kan få en status på hvordan
de håndterer personoplysninger, og hvad de skal gøre for at efterleve lovkravene.
I forhold til gennemsigtighed omkring ejerforhold ved registrering af reelle ejere,
bliver Danmarks arbejde blandt andet fremhævet som best practice i en ny rapport at FATF, den internationale sammenslutning der bekæmper hvidvask og
terrorfinansiering.3
Når det kommer til inddragelse af borgere, samskabelse og åbne innovationsprocesser er dette højt på dagsordenen generelt i den offentlige sektor i Danmark i
disse år, men især bliver der taget rigtig mange nye og spændende initiativer på
kommunalt plan. Et godt eksempel på succesfuld politikudvikling sammen med
borgerne kan findes i Gentofte kommune, hvor man siden september 2015 har
oprettet 25 opgaveudvalg, hvor politikere og borgere sammen drøfter og skaber
nye politikker. Også i Aarhus har man arbejdet med samskabelse på projektet
Borgerdesign, hvor borgerne er med til at adresse sundhedsudfordringerne i

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html
3
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kommunen, og i Roskilde skaber et samarbejde mellem kommunens socialpsykiatri og den socialøkonomiske virksomhed INSP! nye muligheder for sårbare
unge.
Arbejdet med åben regeringsførelse i Danmark rækker dermed langt ud over initiativerne i denne handlingsplan, og det er generelt ikke altid muligt at få det hele
inkluderet i toårige handlingsplaner, hvor kravene til indhold og form somme tider kan gøre det svært at inkludere en række initiativer, der ellers ville være oplagte. Således vil handlingsplanen desværre ikke kunne give en komplet oversigt
over danske initiativer på åbenhedsdagsordenen, men nærmere et lille udsnit. Vi
arbejder selvfølgelig fortsat aktivt videre med at inkludere initiativer inden for de
udpegede emner i fremtidige handlingsplaner, såvel som der ligeledes vil blive sat
fokus på emnerne ved kommende netværksmøder.
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Initiativer i handlingsplanen for 2019-2022
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Initiativer i handlingsplanen for 2019-2022
Handlingsplanen 2019-2022 har et særligt fokus på tillid til den øgede offentlig digitalisering, hvor borgerens møde med den offentlige forvaltning
oftere og oftere foregår online. Den store mængde data, borgerne afgiver i
mødet med det offentlige, stiller krav til offentlige myndigheder om at
skabe og udvikle tillid til, at borgernes data anvendes på en forsvarlig
måde. Transparens og sikkerhed i det offentliges håndtering af persondata
skal være med til at øge danskernes tillid til, hvordan myndighederne bruger og deler data i den offentlige sektor.
Den digitale udvikling skaber også nye muligheder for åben regeringsførelse. Særligt kan den offentlige sektors store mængde af ikke-personfølsomme data, der genereres af den øgede digitalisering, gøres tilgængelig til
gavn for alle. Handlingsplanens initiativer har både fokus på at adressere
udfordringerne for borgernes tillid såvel som at indfri de muligheder for at
styrke tilliden til det offentlige Danmark, der skabes i forbindelse med den
offentlige digitalisering.

Åbne data

Et af de store potentialer for at styrke åbenhedskulturen i Danmark, som muliggøres i kraft af en stærkt digitaliseret offentlig sektor, er åbenhed om data, som
myndighederne har til rådighed. Åbne data er således omdrejningspunktet for
fire af handlingsplanens initiativer. Initiativerne sigter mod at stille nye data til rådighed såvel som at udvikle nye metoder for deling af data, der hidtil ikke har
været offentligt tilgængeligt. Hermed bidrager initiativerne både til at styrke åbenhedskulturen, men offentliggørelsen af data skaber også konkret merværdi inden
for områderne arbejdsmiljø og klima samt bedre adgang til viden om den offentlige sektor.
1. Rigsarkivet leverer åbne data til private og professionelle
Tabel 1
Rigsarkivet leverer åbne data til private og professionelle
Ansvarlig

Rigsarkivet

Hvilket samfundsproblem
adresserer initiativet?

Rigsarkivet er arkiv for den hele den offentlige sektor – hele staten
samt i vid udtrækning regioner og kommuner – og derfor ser Rigsarkivet sig som en vigtig bidragsyder i forhold til at skabe transparens i
den offentlige sektor, idet Rigsarkivet indsamler, bevarer og formidler
data og indsigt i den offentlige sektors historie, struktur og virksomhed.
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Rigsarkivet besidder data, der giver indsigt i alle samfundsmæssige
forhold – sociale, økonomiske, politiske og miljømæssige forhold i
form af papirbaserede og digitale data. Data kan anvendes af både
private og professionelle brugere. Hermed får brugerne et datagrundlag, der kan medvirke til analyse og forståelse af sammenhænge
og/eller anspore kreative idéer til innovation.

Hvad indeholder initiativet?

Rigsarkivet arbejder løbende for at gøre det lettere for brugerne at
tilgå og anvende data – eksempelvis ved udvikling af søgeservices og
konvertering af data til velkendte dataformater – så datas potentiale
for afdækning, udvikling og innovation udnyttes. Rigsarkivet har en
veletableret praksis i forhold til at give adgang til papirbaserede data
fra den offentlige sektor. Initiativet skal derfor handle om at give bedre
service til brugere af den offentlige sektors digitale data.
Initiativet har tre aktiviteter:
1) Bedre visning af metadata
Oplysninger (metadata) om data (kopier af myndighedernes it-systemer), der er afleveret til Rigsarkivet, stilles straks ved modtagelse af
data til rådighed for brugere, så data kan fremsøges.
2) Bedre overblik over data
Der tilbydes overblik over alle de statslige it-systemer, der er anmeldt
til Rigsarkivet, så brugere kan se hele den statslige systemportefølje.
Pt, kan Rigsarkivet levere information om alle offentlige it-systemer,
der er afleveret til bevaring. I fremtiden vil Rigsarkivet kunne levere information om alle it-systemer – anmeldte, bevarede og kasserede.
3) Mulighed for fri og let udlevering af data
Data, der er umiddelbart tilgængelige ifølge arkivloven, skal kunne udleveres frit i brugervenligt format, optimalt skal udlevering være ved
download.

Hvordan vil initiativet bidrage til at Data fra den offentlige sektor rummer et stort uudnyttet potentiale,
løse samfundsproblemet?
som initiativet vil bidrage til bedre udnyttelse af. Initiativet bidrager til
åbenhed og transparens i den offentlige sektor ved at stille data og
overblik til rådighed for private og professionelle brugere.
Initiativet giver private og professionelle brugere mulighed for: indblik i
den offentlige sektors virksomhed, undersøgelser af problemstillinger
ved brug af åbne data fra den offentlige sektor, adgang til data med
potentiale for at udvikle nye services
Hvorfor er initiativet relevant i for- Initiativet er med til at åbne op for information, forbedre kvaliteten af
hold til OGP-værdierne?
de tilgængelige oplysninger og forbedre tilgængeligheden af information til offentligheden. Dermed skaber initiativet bedre mulighed for
borgerdeltagelse og bidrager til offentlig ansvarlighed i form af åben
og øget adgang til data.

Aktiviteter eller milepæle
med verificerbare leverancer
1) bedre visning af metadata: projektforberedelse
inkl. analyse, implementering og markedsføring
Bedre overblik over data:
løbende overblik leveres
via www.sa.dk

Initiativet giver indblik i den offentlige sektors it-maskinrum og vil derfor give borgere og interesserede en bedre indsigt i, samt bidrage til at
overskueliggøre og tilgængeliggøre, den offentlige forvaltning. Ved at
fremme gennemsigtighed og transparens om den offentlige sektors historie, struktur og virksomhed er målet for initiativet også at øge tilliden til organiseringen i den offentlige sektor.
Start dato
Slut dato

31. august 2019

31. december 2020

1. januar 2020

31. december 2020
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Mulighed for fri og let udlevering af data: valg af data
af særlige relevans for
OGP-værdier, forberedelse og udvikling af
download-funktionalitet
Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

31. august 2019

E-mail og telefon

asf@sa.dk

31. december 2020
(implementering af funktionalitet i 2021)

Anne Sofie Fink
Områdeleder, Digital Service

Andre involverede aktører

Kilde: Rigsarkivet

2. Åbne offentlige arbejdsmiljødata
Tabel 2
Åbne offentlige arbejdsmiljødata
Ansvarlig

Arbejdstilsynet

Hvilket samfundsproblem
adresserer initiativet?

Data om arbejdsmiljø kan give indsigter om væsentlige arbejdsmiljørisici inden for geografi, brancher, jobtyper m.m. På arbejdsmiljøområdet findes en stor mængde data, der som åbne data har potentiale for
at kunne bidrage til at motivere og kvalificere virksomheders og øvrige
aktørers arbejdsmiljøindsats og derudover bidrage til skabe grobund
for velfungerende og produktive virksomheder, nye løsninger og services samt samfundsmæssigt vækst.

Hvad indeholder initiativet?

Datagrundlaget på arbejdsmiljøområdet er kendetegnet ved, at der
generelt mangler kvalificeret data, og i forbindelse med ekspertudvalget for udredning af arbejdsmiljøindsatsen er det fremhævet, at der er
et stort potentiale for at styrke vidensgrundlaget ved at arbejde mere
systematisk omkring indsamling og behandling af eksisterende og ny
data.
Initiativet har som overordnet formål at samle data, der er relateret til
virksomheders arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets produktion i en fælles
database og gøre data tilgængelige for offentligheden som åbne data.
Arbejdstilsynet har en række oplysninger, som er integrerede i sagsbehandlersystemer mv., og som på nuværende tidspunkt ikke er gjort
tilgængelige. Det gælder fx oplysninger om tilbagemeldinger på
Arbejdstilsynets påbud, data om klager over arbejdsmiljøet og data fra
den tilsynsførendes observationer under tilsynet. Disse data skal aktiveres for at kunne skabe værdi ude i samfundet.
Databasen skal ikke alene rumme Arbejdstilsynets nuværende data,
men også beriges med nye data, som kan give indikationer på arbejdsmiljøtilstanden og forebyggelsespotentialet hos virksomheder.
Det kan dreje sig om nye interne data fra registreringer samt nye data
fra eksterne aktører, som fx tilsynsdata fra Fødevare-, Sikkerheds-, og
Erhvervsstyrelsen, lønforhold og andre oplysninger fra SKAT om betalingsevne og -vilje mv.
Åbne arbejdsmiljødata stilles til rådighed via præsentationsløsning på
Arbejdstilsynets hjemmeside og en ny API-løsning. Dertil udstilles
benchmarking-data målrettet de enkelte virksomheder i selvbetjeningsløsningen ADVI. For at skabe værdi af indsatsen med at kvalificere og udstille arbejdsmiljødata vil Arbejdstilsynet være i løbende dialog med andre offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder
og øvrige aktører om behov, anvendelse og værdi af data.
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Hvordan vil initiativet bidrage til at Resultatet af at åbne op for arbejdsmiljødata forventes at være, at en
løse samfundsproblemet?
bredere kreds af personer, offentlige organisationer og private virksomheder får adgang til relevante indsigter og viden om arbejdsmiljø.
Adgangen kan motivere og kvalificere arbejdsmiljøindsatsen og understøtte forebyggelsen såvel som give mulighed for at udvikle nye services, produkter og mere effektive løsninger, herunder fx nye forretningsmuligheder for certificerings- og arbejdsmiljøvirksomheder.
En samlet database med kvalificerede og nye data vil dertil understøtte udviklingen af Arbejdstilsynets myndighedsindsats, herunder
styrke den målrettede tilsynsaktivitet og den forebyggende indsats
gennem et mere risikobaseret og kvalificeret udtag af virksomheder til
tilsyn og kommunikationsindsatser.
Hvorfor er initiativet relevant i for- Initiativet er med til at forbedre kvaliteten af og offentlighedens adgang
hold til OGP-værdierne?
til arbejdsmiljødata. Åbne og mere tilgængelig arbejdsmiljødata kan
øge gennemsigtigheden på området og styrke tilliden til, at potentielle
arbejdsmiljørisici bliver hurtigt og effektivt adresseret. Initiativet bidrager ligeledes til at kvalificere videns- og beslutningsgrundlaget for
virksomheder og øvrige arbejdsmiljøaktører – og er dermed med til at
understøtte udviklings- og innovationsprocesser hen mod et bedre arbejdsmiljø for alle.
Yderligere information
Initiativet om ”Åbne offentlige arbejdsmiljødata” indgår som en del af
initiativerne for Produktiver og ansvarlige virksomheder i
opsamlingsrapporten ”Klar til fremtidens job” fra Disruptionsrådets arbejde, offentliggjort 7. februar 2019.
https://www.regeringen.dk/media/6317/rapport-klar-til-fremtidensjob.pdf
Aktiviteter eller milepæle
Start dato
Slut dato
med verificerbare leverancer
Udvikle teknisk platform
01.05.2019
31.12.2022
Udvikle API

01.08.2019

31.10.2019

Udvikle data om klager arbejdsmiljø, virksomhedsstati-stik og erhvervs-sygdomme
Afdække brugernes anvendelse af eksi-sterende
løsninger samt behov for
nye data og dataløsnin-ger
mhp plan for 2020.
Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

01.08.2019

31.01.2020

01.01.2020

01.03.2020

E-mail og telefon

chru@at.dk, 72208823

Andre involverede aktører

Kilde: Arbejdstilsynet

Christoffer Rude
Souschef, Digitalisering og Data
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3. Klimaatlas
Tabel 3
Klimaatlas
Ansvarlig

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Hvilket samfundsproblem
adresserer initiativet?

DMI udvikler et Klimaatlas for at ruste kommunerne til fremtidens ekstreme vejr. Fremtidens vejr bliver mere ekstremt, og det går ud over
de borgere, som risikerer at blive ramt af stormflod, skybrud og tørke.
Beslutningstagerne giver DMI, som har viden og data, mulighed for at
udvikle et Klimaatlas i dialog med brugerne. Klimaatlas giver et sammenhængende billede af fremtidens ekstreme vejr, hvilket ruster Danmark til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne, og hermed skabes samfundsværdi.

Hvad indeholder initiativet?

Klimaatlasset vil indeholde data om forventede fremtidige ændringer i
vejret på kommuneniveau og vil dække hele Danmark. Kommuner og
andre relevante kan bruge det fælles datasæt til at planlægge klimatilpasningsindsatser, så de hverken under- eller overdimensioneres.
Klimaatlasset er udarbejdet på baggrund af DMI’s egne data, internationale samarbejder og viden fra FN’s globale klimarapporter, der offentliggøres med jævne mellemrum. Klimaatlas kan ses som en klimakrystalkugle, der kan estimere klimaet i midten og slutningen af århundredet. Klimaatlas leverer ét samlet datagrundlag om bl.a. fremtidens forventede nedbør, indtil det rammer overfladen, og havvand,
indtil det rammer kysten.

De gængse klimaparametre (f.eks. temperatur, nedbør, havniveau og
stormflod) er udregnet og samlet på kommune-, vandoplands- og kyststrækningsniveau, men dog ikke på meget lokal skala, for eksempel
bydel eller grundejerforening, idet det ikke er muligt at være så præcise. Data vil omfatte et kvalificeret bud på, hvor meget vandstanden
vil stige, hyppighed og størrelse af stormfloder, skybrud og tørke.
Hvordan vil initiativet bidrage til at Klimaatlasset er en støttepille, når kommunerne skal tage stilling til,
løse samfundsproblemet?
hvordan fremtidens klima vil påvirke deres respektive områder. Hvis
en kommune fx bygger for lave diger, placerer dem forkerte steder, eller ikke får tænkt ind, at vandet også løber på tværs af kommunegrænser, kan det resultere i fejlinvesteringer, som gør det dyrere for
borgerne. Den mest optimale klimatilpasning opnås derfor på baggrund af data fra Klimaatlasset i kombination med viden om de aktuelle lokale forhold.
Klimaatlasset vil kunne være med til at kvantificere mængderne og
pege på, hvor problemerne bliver størst. En videre effektanalyse, hvor
eksempelvis vandspejl og kloakeringsforhold er med, skal udarbejdes
efterfølgende på baggrund af bl.a. data fra Klimaatlasset og lokalspecifikke forhold. Klimaatlasset vil ikke i sig selv kunne fortælle noget om
effekterne af vandet, der rammer kommunen, da data om for eksempel grundvandsspejl, kloakering, afværgeforanstaltninger og andre lokale forhold ikke er registreret i Klimaatlasset. Klimaatlasset vil være
tilgængeligt online for kommunerne i efteråret 2019 i en grundlæggende form, hvorefter det videreudvikles og opdateres løbende frem
mod 2021.
Hvorfor er initiativet relevant i for- Initiativet sikrer valide data, et autoritativt-datasæt, øget gennemsigtighold til OGP-værdierne?
hed ved at åbne op for information, forbedrer kvaliteten af de tilgængelige oplysninger samt forbedrer tilgængeligheden af information til
offentligheden. Med initiativet etableres et fælles landsdækkende datagrundlag til brug for klimatilpasningsindsatsen, pålidelig viden om
fremtidens ekstreme vejr, konkrete bud på fremtidige ændringer i vejret på kommuneniveau og mulighed for ensartet information på tværs
af kommunegrænser.
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Yderligere information

Aktiviteter eller milepæle
med verificerbare leverancer
Lancering af Klimaatlas i
grundlæggende form

Således bidrager initiativet også til oplysning af borgerne om mulige
konsekvenser af klimaforandringerne i Danmark, herunder behovet for
klimatilpasning i deres eget nærmiljø.
Klimaatlas er finansieret via FL18 med 27,2 mio. kr. over projektets 4årige løbetid. Læs mere om Klimaatlas her: https://www.dmi.dk/klimaatlas/
Start dato
Slut dato

6. oktober 2019

Data for klimavariablene
nedbør, temperatur, vandstand og stormflod – samt
dertilhørende klimaindikatorer – præsenteres.
Udvidelse fase 1

Q4 2020

Yderligere klimavariable
og dertilhørende klimaindikatorer præsenteres fx
vind, fordampning, solindstråling og luftfugtighed
samt 100-års-hændelse og
worst-case-hændelse for
stormflod.
Udvidelse fase 2

Q4 2021

Alle klimavariable og -indikatorer modelleres på ny
via nye højtopløste modelkørsler. Desuden præsenteres data som tidsserier,
og ikke blot statistiske medianværdier for en 30-årsperiode.
Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

Alan Sørensen
Projektleder

E-mail og telefon

aso@dmi.dk; 40382027

Andre involverede aktører

Involverede statslige aktører:
Miljøstyrelsen, Kommunernes Data og Infrastruktur og Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering er alle inddraget via et omfattende interessentinddragelsesspor så der sikres synergi og forventningsafstemning i forhold til andre statslige dataportaler.
CSO’er, virksomheder, internationale organisationer, arbejdsgrupper:
Kommuner, forsyninger, rådgivende ingeniører – samt vidensinstitutioner og Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening
og Danske Regioner er alle inddraget via en tidlig og løbende interessentinddragelse som fortsættes gennem hele projektet.

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
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4. Fællesoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata
Tabel 4
Fællesoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering varetager sekretariatsfunktionen for initiativet og har derfor det overordnede ansvar for fremAnsvarlig
drift og udvikling. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter
fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.
Hvilket samfundsproblem
Data om terræn, klima og vand har traditionelt været udarbejdet og
adresserer initiativet
ejet af en række forskellige offentlige myndigheder. Til brug for de stadig større opgaver og stigende investeringer i bl.a. byplanlægning, klimatilpasning vandløbsforvaltning og udfordringer med stigende grundvand er der behov for at øge tilgængeligheden af relevante data på
tværs af myndigheder. Samtidig øges tilgængeligheden til data, der i
dag er svært tilgængelige. Anvender-workshops og analyser har påpeget, at udfordringerne med stigende grundvand tidligere kun delvist
har været adresseret, hvorfor der i initiativet er et særligt fokus på
dette.
Hvad indeholder initiativet?
Initiativet samler terræn, klima og vanddata fra en række myndigheder
og aktører. Der etableres bl.a. et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP), der giver en samlet tilgang til data. Som en del af
HIP foretages der modelberegninger af det terrænnære grundlag med
det formål at kortlægge grundvand tæt ved terræn i fortid, nutid og
fremtid.
Hvordan vil initiativet bidrage til at Samtlige tiltag i initiativet bygger på behov udtrykt af anvendere, der
løse samfundsproblemet?
arbejder med vandforsyning, vandafledning, klimatilpasning, formidling
af vand-, klima- og terrændata, landbrug, byplanlægning m.v.
Hvorfor er initiativet relevant i for- Projekterne under initiativet er af forskellig karakter og vil kunne være
hold til OGP-værdierne?
med til at skabe kvalitetsløft og værdi hos en række forvaltninger og
private aktører. Værdien skabes bl.a. ved at der tilvejebringes data,
der muliggør et bedre beslutningsgrundlag.

Yderligere information

Aktiviteter eller milepæle
med verificerbare leverancer
Hydrologisk Informationsog Prognose-selskab
Del 1: samling og udstilling
af data
Hydrologisk Informationsog Prognose-selskab
Del 2-4: Beregninger af
terrænnært grundvand og
vandføring i vandløb

Data i initiativet vil være offentligt tilgængelige, hvorved alle aktører –
fx myndigheder, rådgivere, borgere og interesseorganisationer - får
adgang til de data, som kan være en del af beslutningsgrundlaget for
offentlige myndigheder. Dermed vil offentligt tilgængelige terræn-,
klima- og vanddata bidrage til at oplyse dialogen om, hvordan vi bedst
håndterer klimaforandringerne. Det er vigtigt at sikre transparens om
og tillid til de beslutninger, der skal være med til at fremtidssikre Danmark i en tid hvor skybruddene bliver flere, vintrene vådere og somrene tørrere. Åbne terræn-, klima- og vanddata vil bidrage til at øge legitimiteten i de kommende års klimatilpasning, byplanlægning og infrastrukturinvesteringer.
Samlet budget på ca. 43 mio. kr. Derudover lønsum hos de involverede parter. Initiativet er en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 (initiativ 6.1 Fælles data om terræn, klima og
vand). Andre sektorplaner: Forsyningsstrategien 2016.
Start dato
Slut dato

August 2018

December 2020

August 2018

December 2020
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Tekniske forbedringer af
Punktudledningssystemet
(PULS)
Vandløbsreference

August 2017

December 2020

August 2017

April 2020

Samling af vand-løbsdata
(skikkelsesdata og hydrometriske data)
Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

August 2018

December 2020

E-mail og telefon
Andre involverede aktører

Janus Gohr Mørk
Sekretariatsleder for Sekretariatet for Terræn, Klima og Vand
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
jagmo@sdfe.dk
26712025
Involverede statslige aktører:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland,
Danmarks Meteorologiske Institut, Kystdirektoratet. Der samarbejdes
desuden med Vejdirektoratet, Banedanmark m.fl.
CSO’er, virksomheder, internationale organisationer, arbejdsgrupper:
Vandindvindingsforsyninger, spildevandsforsyninger, rådgivere (klimatilpasning, vandløb, planlægning mv.).
Der er afholdt workshops med en bred vifte af private og offentlige aktører. Der er ligeledes nedsat projektgrupper og følgegrupper med
bl.a. forsyninger og offentlige anvendere.

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Tillid til det offentliges behandling af data

Borgernes tillid til offentlige myndigheders behandling af deres data er afgørende
for den fortsatte udvikling af en mere sammenhængende digital offentlig sektor.
Som borger kan det sommetider være vanskeligt at danne sig et samlet overblik
over, hvilke oplysninger offentlige myndigheder har indsamlet og anvender.
Dette initiativ skal sikre gennemsigtighed og transparens i det offentliges behandling af data ved at give borgerne adgang til egne data på en lettilgængelig og
brugervenlig måde og bidrage til at sikre, at borgerne er trygge ved digitaliseringen.
5. Mit overblik
Tabel 5
Mit Overblik
Ansvarlig

Digitaliseringsstyrelsen

Hvilket samfundsproblem
adresserer initiativet?

Den digitale omstilling siden begyndelsen af årtusindeskiftet har medført, at internettet i dag er danskernes primære adgang indgang til det
offentlige. Som borger kan det dog være vanskeligt at danne sig et
samlet overblik over, hvilke oplysninger offentlige myndigheder har
indsamlet og anvender. Det kan også være vanskeligt at få et overblik
over igangværende sager hos forskellige myndigheder. Det kan skabe
forvirring hos borgeren og unødig administration hos myndigheden.
Med lanceringen af Mit Overblik bliver disse udfordringer effektivt imødegået.
Mit Overblik er en personaliseret og brugervenlig skræddersyet side
på borger.dk, der giver borgeren ét samlet digitalt overblik. Her bliver
samlet de væsentligste data, som de offentlige myndigheder har om
den enkelte borger. Det giver mulighed for at give samlet overblik over
igangværende sagsbehandling, tildelte økonomiske ydelser, udestående betalinger, tidsfrister, aftaler med det offentlige osv.

Hvad indeholder initiativet?

Mit Overblik bliver med andre ord en informationsvejviser for borgeren
- et supplement til de eksisterende myndigheders platforme, og Mit
Overblik vil i tæt samarbejde med øvrige offentlige myndigheder løbende sikre, at eksisterende relevant data vil kunne blive udstillet til
gavn for borgeren.
Hvordan vil initiativet bidrage til at Mit Overblik skal bidrage til at sikre, at borgerne er trygge ved den ofløse samfundsproblemet?
fentlige digitalisering ved at tage udgangspunkt i borgerens behov for
at kunne tilgå egne data i en personlig og skræddersyet løsning. I dag
oplever borgeren alt for ofte en usikkerhed om dels, hvilke data myndighederne ligger inde med, og dels hvor de skal henvende sig for at
få overblik over dette. Med Mit Overblik vil borgerne opleve at få en ny
og meget mere overskuelig adgang til egne data. Idet den enkelte borger samlet har let og overskuelig adgang til de mest væsentlige og relevante data, vil det give større klarhed og indsigt og dermed give borgerne bedre mulighed for at følge for eksempel egen sagsbehandling.
Løsningen vil også give borgeren notifikationer om aftaler med det offentlige og dermed gøre det nemmere for borgeren at planlægge sin
tid samtidig med, at antallet af udeblivelser kan nedbringes.
Hvorfor er initiativet relevant i for- Åben regeringsførelse, adgang og indblik er centrale elementer i at
hold til OGP-værdierne?
udvikle tilliden til offentlig digitalisering. Mit Overblik bidrager til at øge
transparens mellem det offentlige og borgerne ved at skabe en platform, der skal samle visningen af allerede eksisterende data, så borgerne får et bedre overblik over egne data. Dermed vil det også være
lettere for borgerne at gøre myndighederne opmærksom på oplysnin-
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Yderligere information

Aktiviteter eller milepæle
med verificerbare leverancer

2020
2021
2022

2023

ger, der eventuelt står opført forkert eller er mangelfulde. På den baggrund vil samarbejdet og interaktionen mellem borger og det offentlige
blive styrket, og borgerne får bedre mulighed for at følge med i, hvordan myndighederne bruger og deler data i den offentlige sektor. Med
Mit Overblik tages dermed et afgørende skridt for at styrke tilliden til,
at det digitale Danmark er trygt og sikkert for den enkelte.
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.ashx?la=da
(side 19)
Start dato
Slut dato
Mit Overblik implementeres i fire årlige eta- Mit Overblik forventes fuldt
per frem mod 2023. Nedenstående er ek- implementeret
sempler på de data, der forventes at være ultimo 2023
tilgængelige i det pågældende år/etape
Person- og kontaktoplysninger, beskæftigelse og ydelser
Sundhed, skole, bolig, økonomi og skat
Familieforhold, dagtilbud, fritid og kultur.
Samlet oversigt over aftaler med det offentlige, frister og udestående betalinger.
Byggeri, transport, dyrehold, fiskeri mv.

Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

Louise Palludan Kampmann

E-mail og telefon

lopak@digst.dk
25382289
Involverede statslige aktører:
Samtlige ressortministerier skal bidrage til Mit Overblik med undtagelse af Erhvervsministeriet, da der er tale om relevante bor-gervendte data.

Andre involverede aktører

Kontorchef, Kontor for digitalt overblik og kommunikation

CSO’er, virksomheder, internationale organisationer, arbejdsgrupper:
Kommuner, regioner og danske a-kasser

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen
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Øget retssikkerhed på det sociale område

Tillid til sagsbehandlingen på det sociale område kan styrkes yderligere ved, at
den offentlige forvaltning bliver mere gennemsigtig. Et af initiativerne i handlingsplanen sætter fokus på dette ved at etablere en uafhængig retssikkerhedsenhed, der blandt andet skal udarbejde analyser om sagsbehandlingstider, oplysning
af sager og overholdelse af forvaltningsretlige regler.
6. Uafhængig retssikkerhedsenhed forankret i Ankestyrelsen
Tabel 6
Uafhængig retssikkerhedsenhed forankret i Ankestyrelsen
Ansvarlig

Social- og Indenrigsministeriet

Hvilket samfundsproblem
adresserer initiativet?

De seneste offentliggjorte danmarkskort viser, at omgørelsesprocenterne for klagerne i Ankestyrelsen over kommunernes afgørelser på
det sociale område er ret høje. Med satspuljeaftalen for 2018 blev der
igangsat en række initiativer til styrkelse af kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet, men der er behov for at styrke gennemsigtigheden på det sociale område yderligere til gavn for såvel kommuner som borgere.
Med aftalen om satspuljen for 2019-2022 er det aftalt at etablere en
uafhængig retssikkerhedsenhed med institutionel forankring i Ankestyrelsen, der bl.a. skal udarbejde deskriptive analyser og undersøgelser
af kommunal praksis med betydning for retssikkerheden for borgerne.
Analyserne vil fx kunne undersøge sagsbehandlingstider, oplysning af
sager og overholdelse af forvaltningsretlige regler, herunder regler om
begrundelse, partshøring mv., på socialområdet, hvilket omfatter handicap, udsatte voksne og udsatte børn.

Hvad indeholder initiativet?

I tilknytning til retssikkerhedsenheden nedsættes et rådgivende organ
bestående af repræsentanter fra seks til otte organisationer på det sociale område. Organisationerne kan bl.a. være Advokatrådet, Institut
for Menneskerettigheder, Danske Handicaporganisationer og arbejdsmarkedets parter. Det rådgivende organ har til opgave at pege på problemområder og temaer, som retssikkerhedsenheden skal udarbejde
deskriptive analyser og undersøgelser indenfor.
Hvordan vil initiativet bidrage til at Retssikkerhedsenhedens arbejde og rapporter formidles via det rådgiløse samfundsproblemet?
vende organ til ministeren og til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg og gøres tilgængelige for både kommuner og borgere. Således
øger initiativet gennemsigtigheden på det sociale område til gavn for
såvel kommuner som borgere.
Desuden afsluttes retssikkerhedsenhedens analyser og undersøgelser med en sammenfattende rapportering, som via det rådgivende organ sendes til social- og indenrigsministeren og til Folketingets Socialog Indenrigsudvalg.
Social- og Indenrigsudvalget orienteres mindst en gang årligt på et
møde af social- og indenrigsministeren om retssikkerhedsenhedens
arbejde og afrapporteringer det forgangne år. Herefter vil der efter behov kunne indkaldes til drøftelser i den politiske aftalekreds.
Hvorfor er initiativet relevant i for- Initiativet vil bidrage til, at borgere og kommuner får indsigt i kommuhold til OGP-værdierne?
nal praksis på socialområdet og således styrke gennemsigtigheden.
Således vil initiativet åbne op for mere information om borgernes retssikkerhed og sikre transparens og tilgængelighed om informationer i
kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område. Dermed sigter
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Yderligere information

Aktiviteter eller milepæle
med verificerbare leverancer
Arbejdet i enheden påbegyndes
Social- og Indenrigsministeren orienterer Socialog Indenrigsudvalget om
retssikkerhedsenhedens
arbejde og afrapporteringer det forgangne år
Social- og Indenrigsministeren orienterer Socialog Indenrigsudvalget om
retssikkerhedsenhedens
arbejde og afrapporteringer det forgangne år
Social- og Indenrigsministeren orienterer Socialog Indenrigsudvalget om
retssikkerhedsenhedens
arbejde og afrapporteringer det forgangne år
Retssikkerhedsenhedens
afrapporteringer samles i
en afsluttende rapport om
retssikkerheden på det sociale område, som sendes
til Social- og Indenrigsministeren og til Social- og Indenrigsudvalget
Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

initiativet også på at bidrage til at øge tilliden til sagsbehandlingen på
det sociale område.
Der er afsat 12 mio. kr. i perioden 2019-2022
Link til aftale om satspuljen for 2019-2022: https://socialministeriet.dk/media/19322/aftale_om_udmoentning_af_satspuljen_for_20192022_t.pdf
Link til aftale om satspuljen for 2018-2021, hvori der indgår en handlingsplan med initiativer til at styrke retssikkerheden for borgere med
handicap, herunder danmarkskortene om omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen for klager om kommunale afgørelser på det sociale område (se i danmarkskortene via links herefter): https://socialministeriet.dk/media/19057/aftale-om-udmoentning-af-satspuljen-for-20182021.pdf
- Danmarkskort for socialområdet generelt 2018: https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/
- Danmarkskort for børnehandicapområdet 2018: https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-2018/
- Danmarkskort for voksenhandicapområdet 2018: https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-2018/
Start dato
Slut dato

Efteråret 2019
Ultimo 2020

Ultimo 2021

Ultimo 2022

Ultimo 2022

Tina Hansen
Chefkonsulent, Kontor for Handicap

E-mail og telefon

tha@sm.dk, Mobil: 41 85 10 23

Andre involverede aktører

Ankestyrelsen

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Ultimo 2022
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Whistleblowerordninger på Justitsministeriets område

Borgerne skal have tillid til, at der vil blive råbt vagt i gevær, hvis der foregår noget i den offentlige forvaltning, som der ikke burde. Oplysninger om kritisable
forhold i myndighederne skal frem i lyset og ved at etablere anonyme whistleblowerportaler øges muligheden for, at ansatte og samarbejdspartnere kan melde ind
uden at frygte konsekvenserne. Med etableringen af whisteblowerordninger på
Justitsministeriets område, sigter dette initiativ mod at styrke borgernes tillid tilden offentlige forvaltning.
7. Whistleblowerordninger på Justitsministeriets område
Tabel 7
Whistleblowerordninger på Justitsministeriets område
Ansvarlig

Justitsministeriet

Hvilket samfundsproblem
adresserer initiativet?

En række sager, som eksempelvis Tibetsagen, har affødt overvejelser
om, hvilke værktøjer der kan tages i brug for at bidrage til, at oplysninger om kritisable forhold i myndighederne kommer frem i lyset og bliver håndteret på en ordentlig måde. Etableringen af whistleblowerordninger på Justitsministeriets område skal netop øge muligheden for, at
sådanne oplysninger kommer frem, og dermed bidrage til en kultur
med åbenhed.
Hvad indeholder initiativet?
Initiativet indebærer etablering af whistleblowerordninger i anklagemyndigheden, politiet, PET, kriminalforsorgen og Justitsministeriets
departement. Ordningerne kan anvendes af ansatte i de omfattede
myndigheder. Herudover kan ordningerne anvendes af samarbejdspartnere, som myndighederne har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, og deres ansatte. Der kan indberettes oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af
myndighedernes opgaver. Oplysningerne kan som udgangspunkt indberettes via en elektronisk whistleblowerportal, hvor der også er mulighed for at kommunikere med whistleblowere, der ikke ønsker at oplyse deres identitet.
Hvordan vil initiativet bidrage til at Oprettelse af whistleblowerordninger, hvor det er muligt at indgive opløse samfundsproblemet?
lysninger uden at oplyse sin identitet, og hvor myndighederne samtidig
har mulighed for at kommunikere med anonyme indberettere for at oplyse sagen, vil øge muligheden for som ansat eller samarbejdspartner
at ytre sig om kritisable forhold i myndighederne uden at frygte for negative ansættelsesretlige konsekvenser. Det vil bidrage til at styrke
muligheden for at opdage fejl og forsømmelser i myndighederne og
derved højne niveauet i myndighedernes ydelser.
Hvorfor er initiativet relevant i for- Whistleblowerordningerne er med til at øge muligheden for, at ansatte
hold til OGP-værdierne?
og samarbejdspartnere kan indberette oplysninger om kritisable forhold i myndighederne og dermed bidrage til en kultur præget af gennemsigtighed og åbenhed.

Aktiviteter eller milepæle
med verificerbare leverancer
Løbende afrapportering ift.
whistleblowerordningerne
på Justitsministeriets område

Initiativet bidrager til en øget offentlig ansvarlighed, idet etableringen
af whistleblowerordningerne, ved at åbne op for en kanal til indberetning af oplysninger om kritisable forhold i myndighederne, styrker muligheden for at opdage fejl og forsømmelser og derved højner niveauet
i myndighedernes ydelser.
Start dato
Slut dato

Der foretages årlige afrapporteringer på
Der er ikke fastsat en slutstatus for ordningerne, næste gang inden dato.
udgangen af 2019.
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Navn på ansvarlige fra implementerende myndighed
Titel, afdeling

Justitsministeriets Koncerndigitalisering
Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontor

E-mail

Koncerndigitalisering@jm.dk
statsogmenneskeretskontoret@jm.dk
Den ansvarlige enhed for whistleblowerordningerne er myndighedsafhængig:
- Justitsministeriet: Koncerndigitaliseringsenheden
- Anklagemyndigheden: Rigsadvokaten, Databeskyttelsesenheden
- Politiet: Rigspolitiet, Enheden for tilsyn og controlling
- Politiets Efterretningstjeneste: Juridisk Afdeling
- Kriminalforsorgen: Koncernledelse og Kommunikation – fra 1. januar
2020 Koncernjura

Andre involverede aktører

Kilde: Justitsministeriet

digst.dk

