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Bilag: Formål og læsevejledning til Datalandskabet 
 
Formål 
Datalandskabet er en oversigt over kommunale systemer. De systemer, der fremgår af 

datalandskabet, er primært systemer, hvor data fødes og ikke fx ESDH systemer og 

selvbetjeningsløsninger.  

 

Datalandskabet har til formål at give et overblik over, hvilke systemer kommunerne an-

vender således at man kan bl.a. anvende datalandskabet i forbindelse med køb af nye 

systemer.  

 

Datalandskabet skal derudover anvendes i forbindelse med Projekt Dataadgang til, at få 

et overblik over hvor data kan hentes og hvilke snitflader der findes til systemerne.  

 

Datalandskabet er baseret på en række skriftlige kilder, samt input fra KL og en lang 

række af leverandører og kommuner. 

  

Datalandskabet er udfyldt med den detaljeringsgrad, som det på nuværende tidspunkt 

har været muligt for os at opnå kendskab til. Detaljeringsgraden i Datalandskabet vil un-

der hele projektet blive vedligeholdt og udbygget, efterhånden som projektet får kend-

skab til flere oplysninger.  

 

Det er vigtigt, at datalandskabet er så korrekt som muligt, så kommuner og andre inte-

resserede kan skabe sig det nødvendige overblik. Projektet imødeser derfor gerne tilfø-

jelser og ændringer til Datalandskabet, som kan sendes til dataadgang@kombit.dk 

 

 

Læsevejledning 
 
Datalandskab indeholder følgende kolonner: 

  
Kolonne Forklaring 

Fagområde It-systemerne er kategoriseret efter KLs fagområder  
Formområde Fælles offentlige forretningsreferencemodel 
Form nr. Fælles offentlige forretningsreferencemodel 
KLE emne KL's Emnesystematik 
KLE emne nr. KL's Emnesystematik 
Løsning Angiver en kort beskrivelse af løsningen 
System / Register Angiver det officielle navn på systemet / registret 
Leverandør Angiver hvem der er leverandør af løsningen 
Systemejer Angiver hvem der ejer Løsningen 
Snitflade Angiver om der findes en snitflade og til hvad 
OIO Angiver om data er OIO-standardiseret eller andet 
Landsdækkende Tilkendegiver om løsningen er enkeltkommunal eller flerkommunal 

Pris Prisen for webservicen eller udtrækket fra det konkrete system. I 
prisen er medregnet alle omkostninger, fx analyse, udvikling, im-
plementering osv., men dog ikke de årlige driftsomkostninger 

Myndighed Angiver hvem der udsteder retningslinjer på området 
Lovgivning Lovgivning på området, såvel lov som bekendtgørelser 
Kommentarer Angiver diverse kommentarer 

 
Kilder 
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Datalandskabet er blandt andet baseret på følgende materialer: 
 

Skriftlige materialer:  

 

 Datasamlingsoversigt, 2007 (Datastandardiseringsprojekt, KOMBIT A/S) 

 Metodehåndbog for datastandardiseringsprojekt (Datastandardiseringsprojekt, 
KOMBIT A/S) 

 Listen til Statens Arkiver (KL) 

 DUBU løsningsbeskrivelser 

 Datamateriale for spørgeskemaundersøgelse_KL_eDay2012 (KL). 
 

Oversigt over bidragsydere til datalandskab: 

 

 KL 

 SKI 

 Odense Kommune (systemoversigt) 

 Referencegruppen for Projekt Dataadgang  

 Leverandørerne, som fremgår af Datalandskabet 
 

 


