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Beskæftigelsesministerens redegørelse vedr. Beretning om åb-

ne data (nr. 12/2018) 

  

Statsrevisorerne har den 15. marts 2019 afgivet bemærkninger til Rigsrevisionens 

beretning om åbne data og har i brev af 26. marts 2019 bedt om en redegørelse for 

de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. 

 

Jeg noterer mig indledningsvis med tilfredshed, at Rigsrevisionen vurderer, at Be-

skæftigelsesministeriet i høj grad arbejder systematisk med åbne data og i flere til-

fælde fremhæves positivt i beretningen, blandt andet for ministeriets arbejde med at 

anonymisere persondata. 

 

Det er for Beskæftigelsesministeriet en meget væsentlig prioritet, at data, der ska-

bes i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets opgaveløsning, i videst mulige 

omfang udstilles. Dette gøres for at sikre, at det økonomiske og demokratiske po-

tentiale, der er forbundet med åbning af offentlige data, realiseres. 

 

Det er blandt andet også derfor, at Beskæftigelsesministeriet arbejder målrettet med 

digitalisering og data. Beskæftigelsesministeriet ønsker at være i front med at bruge 

data og digitale muligheder på beskæftigelsesområdet og med at stille offentlige 

data til rådighed for omverdenen. 

 

På den baggrund er Beskæftigelsesministeriet ved at udarbejde en koncernfælles 

datastrategi for at udvikle principper for data samt sikre, at Beskæftigelsesministe-

riet på dataområdet også fremadrettet kan levere og anvende højkvalitetsdata.  

 

Derudover planlægges pt. to pilotprojekter i Beskæftigelsesministeriet, hvor der 

udstilles flere data som åbne offentlige data på Beskæftigelsesministeriets område. 

Pilotprojekterne vil medføre udstilling af en række nye data. Dette sker på bag-

grund af den analyse, som Beskæftigelsesministeriet har fået udført af Deloitte, 

omkring de potentielle muligheder for at udstille data på beskæftigelsesområdet. 

 

For Beskæftigelsesministeriet er det væsentligt, at databeskyttelsesforordningen 

bliver tænkt ind i de konkrete løsninger fra start, at princippet om databeskyttelse 

gennem design overholdes, og at myndighederne etablerer det nødvendige nationa-

le hjemmelsgrundlag for behandlingerne.  

 

Som det tidligere er nævnt, har Beskæftigelsesministeriet for at øge tilgængelighe-

den af data på Jobindsats.dk medio 2018 påbegyndt et arbejde med at etablere et 
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API, som det også bliver anbefalet af Rigsrevisionen. API’et skal sikre, at brugere 

automatisk kan hente alle data på Jobindsats.dk uden manuel sagsbehandling.  

 

API’et til Jobindsats.dk har siden udgangen af 2018 været åben for udvalgte orga-

nisationer i en pilotfase. Denne pilotfase blev afsluttet i juli 2019 og erfaringerne 

fra pilotprocessen er nu ved at blive indarbejdet.  

 

Der er ligeledes ved at blive etableret en API-tilgang til data på Arbejdstilsynets 

hjemmeside, https://amid.dk/. Beskæftigelsesministeriet forventer, at API’erne lan-

ceres for offentligheden i løbet af efteråret 2019. 

 

Af beretningen fremgår det, at Beskæftigelsesministeriet, som det eneste målings-

punkt, har opnået en lavere score i forhold til vejledninger og retningslinjer.  

 

Beskæftigelsesministeriet vil i 2019 tage initiativ til at få udarbejdet klare vejled-

ninger og retningslinjer for, hvorledes data udstilles på vores dataportaler. Vejled-

ningerne og retningslinjerne vil beskrive de konkrete arbejdsgange i forbindelse 

med udstilling. 

  

I Rigsrevisionens beretning fremgår det yderligere, at der ikke er tilknyttet licenser 

til Beskæftigelsesministeriets udstillede data. Beskæftigelsesministeriet har taget 

dette til efterretning. Beskæftigelsesministeriets udstillede data kan benyttes frit i 

alle henseender, men for at sikre klarhed omkring dette vil vilkår for brugen af ud-

stillede data, herunder henvisning til licens, blive tilknyttet Beskæftigelsesministe-

riets dataportaler i løbet af 2019. 

 

Det vil for Beskæftigelsesministeriet fortsat være en væsentlig prioritet at arbejde 

systematisk med åbne offentlige data. Beskæftigelsesministeriet vil således under-

søge nye tekniske og juridiske muligheder for at udstille åbne data og derigennem 

hele tiden udforske, hvor detaljeret og smart kan udstilles data. Arbejdet vil ske in-

den for rammerne af databeskyttelsesforordningen, de dataetiske principper samt 

regler for datafortrolighed. 

 

Afslutningsvis skal jeg bemærke, at ministeriet har sendt en kopi af ovenstående til 

Rigsrevisionen på rr@rigsrevisionen.dk. 

  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

 

Peter Hummelgaard Thomsen 

https://amid.dk/
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