Anvendelse af henholdsvis den fælleskommunale Serviceplatform og
den fællesoffentlige Datafordeler
Baggrund
Med det fællesoffentlige grunddataprogram og tillægsaftalen omkring refinansiering af CPR-data stilles
grunddata frit tilgængeligt for offentlige myndigheder, når det fællesoffentlige grunddataprogram går i luften
med distribution af grunddata via den fællesoffentlige Datafordeler. Kommunerne har i forvejen adgang til
visse grunddata (CVR og CPR) på den fælleskommunale distributionsplatform, Serviceplatformen. Kommunerne har derfor efterspurgt en vejledning til, hvornår det er hensigstmæssigt at anvende hhv. Serviceplatformen og Datafordeleren i deres dialog med leverandørerne, når begge platforme sameksisterer og indeholder
samme type grunddata og sammenlignelige services, dataaktualitet, performance etc. Det bemærkes, at der
på mange områder i dag findes en række kommercielle kopi- og sammenstillingsservices, hvori der indgår
grunddata. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan disse services vil udvikle sig.
Dette notat indeholder KL’s og KOMBITs anbefalinger til hvordan kommunerne kan vurdere, hvornår det er
formålstjenstligt at anvende Serviceplatformen eller Datafordeleren. Anbefalingerne tager afsæt i situationen,
som den er ultimo 2017 og vil løbende blive tilpasset efter behov. Anbefalingerne dækker pt. CPR og CVR,
men lignende anbefalinger forventes at være relevante for alle kommende grunddata på Datafordeleren for
så vidt angår de to platforme.
Forudsætningen for at læse anbefalingerne er forudgående kendskab til Datafordeleren og Serviceplatformen. Mere information om de to platforme kan hentes på datafordeler.dk og serviceplatformen.dk. Det skal
endvidere bemærkes, at anbefalingen ikke kan betragtes som en facitliste, idet der i de konkrete tilfælde kan
være særlige forhold eller hensyn, som gør sig gældende, som kan veje tungere end de generelle "tommelfingerregler", som er indeholdt i afbefalingen.

Anbefalinger
Hvis et eller flere af de følgende punkter er opfyldt, peger det i retning af, at Serviceplatformen kan være det
mest hensigtsmæssig valg:
o Data: Grunddata er tilgængelige på Serviceplatformen og skal beriges og sammenstilles
med andre datatyper i én service. Eksempelvis CPR data der sammenstilles med fagspecifikke kommunale data eller anden type data, fx årsindkomstdata.
o

Økonomi: Hvis kommunerne i forvejen har fagsysteme som anvender Serviceplatformen til
grunddata, skal det vurderes, om omkostningerne ved at skifte til Den Fællesoffentlige Datafordeler isoleret set overstiger det beløb pr. kommune, som grunddatatrækket via den fælleskommunale Serviceplatform forventes at udgøre i 2018.

o

Governance: Hvis kommunen ønsker en datagovernance struktur, hvor data så vidt muligt
hentes ét sted. Den fælleskommunale Serviceplatform kan udstille både grunddata og andre
datatyper som berigede data.

Hvis et eller flere af de følgende punkter er opfyldt, peger det i retning af, at Datafordeleren kan være det
mest hensigtsmæssige valg:
o Data: Kommunens enkelte fagsystem har kun behov for grunddata
o

Økonomi: Det er mere økonomisk fordelagtigt for den enkelte kommune at hente ikke berigede grunddata direkte fra den fællesoffentlige Datafordeler fremfor fra den fælleskommunale Serviceplatform (fx hvis kommunen ikke allerede i dag henter grunddata fra SP).

For yderligere information kontakt venligst:
•

Ken Rindsig, KL, knr@kl.dk eller Josef Hansen, KOMBIT, jol@kombit.dk.

