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Den 9. juli 2019 

 

Statsrev isorernes Sekretariat 

Folketinget 

Christiansborg  

1240 København K 

    

   

   

 

Minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk 
samarbejdes supplerende redegørelse for områderne fiskeri, 
ligestilling og nordisk samarbejde i relation til Statsrevisorernes 
beretning om åbne data (12/2018)  
 

Statsrev isorerne har den 15. marts 2019 afgivet bemærkninger til beretningen om 

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

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

 

Jeg tager Rigsrev isionens beretning til efterretning, særligt de konklusioner som 

vedrører fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.  

 

Endvidere har jeg noteret mig Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens 

anbefalinger, herunder: 

 

 At staten placerer et entydigt ansvar for det tværministerielle arbejde med 

åbne data, og at de bev illingsmæssige barrierer afklares, så der i tråd med den 

internationale udvikling er mulighed for at indføre et ”open by  default”-

princip for statens data. Princippet indebærer, at alle ministerier bør åbne 

deres data, medmindre gode grunde taler imod, fx  at data ikke forventes at 

føre til merværdi.  

 

 At Finansministeriet med udgangspunkt i Rigsrev isionens kortlægning i 

samarbejde med relevante parter overvejer at udvide et datasætkatalog, så 

det giver brugere en fy ldestgørende oversigt over alle åbne data på tværs af 

staten.  

 

 At Finansministeriet overvejer at udnytte den bemyndigelse, der findes i PSI -

loven, til at gøre det obligatorisk, at de enkelte ministerier løbende opdaterer 

oply sninger om egne datasæt i datasætkataloget. Det v il sikre, at 

datasætkataloget forbliver relevant og tidssvarende. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder allerede systematisk med åbne data 

gennem eksisterende initiativer på området. I den udstrækning, det er relevant, v il 

det fremadrettede arbejde med åbne data fra fiskeri, ligestilling og nordisk 

samarbejde blive en del af disse initiativer. 

 

Kopi af redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisionen (rr@rigsrevisionen.dk). 
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Med venlig hilsen 

 

 
 

Mogens Jensen 


