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Vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til beretning 12/2018 

om åbne data 

Statsrevisorerne har fremsendt sine bemærkninger af 15. marts 2019 til beret-

ning 12/2018 om åbne data. 

Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne bemærker, at statslige myndigheder kan 

bidrage til at øge økonomisk vækst i samfundet og transparens i forvaltningen, 

hvis de i højere grad åbner deres data. Statsrevisorerne finder det i øvrigt rele-

vant at forpligte alle ministerier til løbende at indmelde deres åbne datasæt i én 

bestemt oversigt. 

Indenfor Transport-, Bygnings- og Boligministeriets sagsområder er der meget 

data, hvorfor det glæder mig, at Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ifølge Rigsrevisionens opgørelse lig-

ger nummer fire målt på antallet af åbne datasæt. Det viser efter min opfattelse, 

at ministeriet har fokus på stille sine data til rådighed.  

På trods af, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ligger i toppen, når det 

kommer til at åbne sine data, så viser Rigsrevisionens undersøgelse imidlertid 

også, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ikke har været gode nok til at 

have nedskrevet politikker og procedurer for sit arbejde med at åbne data. 

Ministeriet har igangsat et arbejde med dette fokus for øje. På nuværende tids-

punkt har spørgsmålet været drøftet på et møde mellem departementets direk-

tion og de underliggende styrelsers direktører. Det er således vigtigt for Trans-

port-, Bygnings- og Boligministeriet at inkludere sine underliggende styrelser 

aktivt i arbejdet, da de i praksis ligger inde med data, som potentielt kan åbnes. 

Der er igangsat en kortlægning af data på hele ministerområdet med henblik på 

at overveje, hvorvidt der kan åbnes flere datasæt, ligesom det er besluttet, at 

supplere ministeriets IT- og digitaliseringsstrategi med et afsnit om åbne data. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 


