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Stamdata 

 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.2: Videre med gode grunddata 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Styregruppe Grunddatabestyrelsen 

Projektejer Per Gade, Digitaliseringsstyrelsen 

Projektleder Martin Skovbjerg Jensen, Digitaliseringssty-

relsen 

Starttidspunkt 2018 

Oprindeligt forventet sluttids-

punkt 

Juni 2019 

Egentligt sluttidspunkt September 2020 

Samlet budget (2016-2020) Oprindeligt afsat 1 mio. kr.  

 

Budgettet er efterfølgende blevet forhøjet, 

som følge af ubrugte midler i FODS. 

 

Det samlede budget er herefter 4 mio. kr. 

Samlet mer- eller mindreforbrug - 
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Formål og resultater 

Initiativet skal sørge for en sikker overgang fra udvikling til drift af grunddata og 

afdække behov for nye grunddataområder. Grunddataprogrammet har i efteråret 

2019 gennemført implementeringen af grunddata på Datafordeleren, og program-

met er gået i drift. Grunddataprogrammet og dets governance blev formelt afslut-

tet ved nedlæggelsen af grunddatabestyrelsen den 11. september 2020, hvor ansva-

ret for drift og udvikling af grunddataområdet samtidig overgik fra Digitaliserings-

styrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Grunddatabestyrelsen 

valgte i foråret 2018 at sætte afdækning af behov for nye grunddataprojekter i 

bero for at holde fokus på overgangen til drift og implementeringen af de reste-

rende data på Datafordeleren. I 2018 gennemførte Geodatastyrelsen et arbejde 

om matrikulering af umatrikulerede arealer i regi af initiativ 2.2. I 2018 blev der 

gennemført en anvenderundersøgelse, hvis resultater har bidraget til en anvender-

strategi, som blev vedtaget i grunddatabestyrelsen i 2018. I 2019 blev en række af 

initiativerne i strategien gennemført og relevante opgaver drives videre i driftsor-

ganisationen.  

Fremtidigt ejerskab 

Ejerskabet for grunddata, herunder Datafordeleren og anvenderområdet, er frem-

over forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

Effektmål 

Effektmålene for initiativ 2.2. udspringer af arbejdet med grunddataprogrammets 

anvenderstrategi. Målene er overdraget til driftsorganisationen, hvor 

anvenderspørgsmål løbende behandles. Anvenderstrategien indeholder tre 

overordnede målsætninger. Under hver målsætning er der formuleret supplerende 

parametre for anvendernes arbejde med grunddata: 

 

1. Det skal være nemt at vurdere potentialet i grunddata 

- Potentielle anvendere kan få en klar forståelse af, hvad grunddata 

omfatter, og hvordan de tilgås. 

- Potentielle anvendere har adgang til de nødvendige informationer 

for at kunne vurdere, om grunddata giver mulighed for effektivise-

ringer og merværdi i deres organisation. 

- Der er tilstrækkelig dokumentation til rådighed, der gør det nemt 

at danne sig et overblik over muligheder og potentialer i grund-

data. 

- I de tilfælde hvor den skriftlige dokumentation ikke giver den for-

nødne information, skal det være muligt for anvenderen at hen-

vende sig til de relevante parter i grunddataorganisation. 
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2. Det skal være nemt at tage grunddata i brug 

- Anvenderne kan i så høj grad som muligt selvstændigt planlægge 

og udføre overgangen til Datafordelerens tjenester. 

- Anvenderne vurderer, at dokumentationen af tjenester, processer, 

Data-fordeleren mv. er tilfredsstillende og understøtter deres ar-

bejde.  

- Såfremt der viser sig tekniske vanskeligheder omkring overgangen 

til Datafordeleren, forsøger datafordelermyndigheden gennem 

support og deltagelse i relevante fora at hjælpe anvenderne med at 

overkomme disse. 

 

3. Anvendere skal opleve en professionel service overalt i den samlede 

grunddataorganisation  

- Anvenderne kan nemt overskue, hvor de skal henvende sig med 

hvilken type henvendelser. 

- Uanset hvilken del af grunddataorganisationen anvenderne har 

kontakt med, oplever de en professionel organisation, der håndte-

rer deres henvendelser effektivt og hurtigst muligt.  

- Anvenderne er tilfredse med den support, der ydes af den samlede 

grunddataorganisation og anser svartiderne for at være tilfredsstil-

lende. 

- Anvenderne oplever, at de bliver inddraget i tilstrækkelig grad i det 

generelle optimerings- og udviklingsarbejde omkring grunddata og 

Datafordeleren. 

- Anvenderne kan altid få et overblik over den aktuelle status for de-

res henvendelse. 

Økonomi  

Der blev i 2018 afsat 1 mio. kr. til initiativ 2.2. i regi af FODS 2016-2020. Efter-

følgende har initiativet fået løftet budgettet i forbindelse med ubrugte midler i 

FODS. 

I 2018 blev budgettet forhøjet med 1,2 mio. kr. med henblik på at gennemføre 

matrikulering af umatrikulerede arealer i Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen 

brugte mindre end forventet på dette projekt. Det samlede forbrug i 2018 var der-

for 0,94 mio. kr. 

I 2019 blev budgettet forhøjet med henblik på at gennemføre en række analyser i 

regi af initiativ 2.2. til det forberedende arbejde med genudbuddet af Datafordele-

ren. Der blev i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ud-

ført i alt fire analyser i 2019: Stresstest af Datafordeleren, behovsanalyse, teknolo-

giafdækning og POC på DAF på cloud. Det samlede forbrug i 2019 var 3 mio. kr. 
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Det samlede forbrug for initiativ 2.2. beløber sig således i alt til 4 mio. kr.  

 

Du kan læse mere om initiativ 2.2 her. 

 

https://digst.dk/strategier/digitaliseringsstrategien/initiativer-i-strategien-2016-2020/bedre-brug-af-data-og-hurtigere-sagsbehandling/
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