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Ansøgning til rammearkitekturpuljen 2018
Initiativets titel:
Fælleskommunale klassifikationer med et fællesoffentligt perspektiv

Kommuner og evt. eksterne samarbejdspartnere:
Ansv.:
Syddjurs Kommune, Jon Badstue, Afdelingsleder for Digitalisering, jbp@syddjurs.dk, 8753 5045
samt
Ballerup Kommune, Jens Kjellerup, Chef for Digitaliseringssekretariatet, jeh2@balk.dk
Stevns Kommune, Annette Kjær, centerchef, annkjae@stevns.dk
Favrskov Kommune, Henrik Brix, Digitaliseringschef, hbr@favrskov.dk
Aarhus Kommune, Kirsten Hjerrild Nielsen, Chef for Digitalisering og Data, nkih@aarhus.dk
Norddjurs Kommune, Mads Kempel Sørensen, IT- og digitaliseringschef, maks@norddjurs.dk
Taxon ApS, Brian Jacobsen, Chefkonsulent, Brian@taxon.dk
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Initiativet
Mål:
Vi ønsker at etablere et forum/community omkring fælleskommunale klassifikationer og taxonomier.

Formål:
At synliggøre alle de eksisterende offentlige taxonomier for i sidste ende at skabe større viden/forståelse for
værdien i klassifikation og metadata.
At udvide det tværkommunale samarbejde om klassifikation, også i form af udvikling af små fælles kommunale
klassifikationer.
At give en nemmere adgang til de fælles offentlige/kommunale klassifikationer.
At sikre en hurtigere og mere ensartet håndtering/udveksling af data ved hjælp af klassifikation og metadata.

Baggrunden for projektet
Der er et øget fokus på udveksling af data, både internt mellem systemer og eksternt med andre myndigheder,
virksomheder og borgere. Samtidigt stiger kravene til håndtering af data, både sikkerhedsmæssigt og
forretningsmæssigt. Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, men for at
kommunerne kan effektivisere og høste gevinsterne, skal der skabes sammenhænge mellem arbejdsgange og itsystemer samt enighed om, hvordan systemerne taler sammen. Og det kan gøres med klassifikation.
Klassifikation er en meget stringent og fleksibel metode til både håndtering og udveksling af data, både internt
og eksternt. Klassifikation kan desuden gøres automatisk, så de manuelle processer reduceres til et absolut
minimum samtidig med at opmærkningen/klassifikationen bliver fuldstændig ensartet.
Støttesystemet 'Klassifikation' er en del af den kommunale Rammearkitektur, og er født med de almindelige
fællesoffentlige klassifikationer: KLE (KL Emnesystematik), Økonomi- og Indenrigsministeriets Kontoplan og
FORM (Den fællesoffentlige forretnings-referencemodel). Men der findes mange andre offentlige
klassifikationer, som er forholdsvist ukendte eller udelukkende lokalt forankrede, som kommuner (og andre) kan
have god nytte i i dataudvekslingen. Dem vil vi gerne bringe i spil med vores initiativ.
Kommunerne får i det kommende digitaliseringsarbejde brug for mere viden om tilgængelige klassifikationer og
eventuelt om hvordan man opbygger en ny klassifikation.
Der kører allerede nu et tværoffentligt pilotprojekt i initiativ 1.5 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
omkring metadataopmærkning af digital post (Odense Kommune, Region Midtjylland og Trafik- Bygge- og
Boligstyrelsen) - et pilotprojekt, som også efterlyser flere klassifikationer, og governance heraf.
Der er således brug for et fælles community , en form for samlingspunkt omkring klassifikation for at udvide det
tværkommunale samarbejde omkring alle de eksisterende klassifikationer, ligesom der også er brug for et fælles
community omkring udvikling af små fælles kommunale klassifikationer.

Forventet værdi
Et fælles samlingssted/community for kommunale/offentlige klassifikationer vil give en større opmærksomhed
omkring og forståelse for betydningen af klassifikation – og ikke mindst fælles klassifikationer. Samtidig vil det
gøre, at de klassifikationsressourcer, der allerede findes, i højere grad udnyttes, hvilket vil give en hurtigere
udvikling, øget tværgående udveksling af data samt give en mere ensartet håndtering af data.
Et fælles community for offentlige klassifikationer vil understøtte videndeling, koordination og standardisering af
processer i den kommunale dagligdag, hvilket i sidste ende vil være til gavn for kommunens borgere.

Sammenhæng med Rammearkitekturen
Initiativet har en tydelig sammenhæng med Rammearkitekturens komponenter 'Klassifikation' og
'Organisation', samt ved anvendelsen af stillingsbetegnelser, sikkerhedsniveau, adgangsstyring m.m.
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Metoder
Vi ønsker at nedsætte en styregruppe, som får ansvar for initiativet 'forum/community omkring offentlige
klassifikationer og taxonomier'.
Styregruppen får bl.a. følgende opgaver:
Afdækning og indsamling (opstart af community)

Afdækning af eksisterende klassifikationer.


Oprettelse af fortegnelse over klassifikationer og deres lokation.



Udarbejdelse af metamodel for dokumentation/beskrivelse af klassifikationerne.



Oprettelse af webadgang til fortegnelsen.



Afholdelse af 2 workshops med præsentation af projektet, dets resultater og relevante
brugsscenarier.



Indlede en dialog med relevante aktører på klassifikationsområdet (Kombit, Digitaliseringsstyrelsen,
KL mv.) med henblik på at understøtte initiativ 8.1 "Gode data og effektiv datadeling" i Den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.



Undersøgelse af mulighederne for etablering af et permanent community/forum med hensyn til
ejerskab, governance og økonomi.

Videre tiltag (efter opstart)


Afdække hvilken type teknisk platform et samarbejde kan benytte sig af.



Afdække hvilke fagområder, der har klassifikationer med tværkommunalt potentiale.



Afdække om og hvilke internationale klassifikationer, der kan bruges i Danmark.



Samle kommunale klassifikationsansvarlige.



Samle projekter med klassifikation, der skyder op rundt i kommuner og kommunale fællesskaber.



Oprettelse af en skabelon/proces for modtagelse af nye klassifikationer.



Aktiv udvikling af fælles klassifikationer.



Løbende gennemføre workshops om klassifikation, offentlige taxonomier og hvordan de bedst
anvendes



Afdække hvilke (Open Source) komponenter, der på sigt kan støtte governance og dokumentation af
de fælles klassifikationer.

Proces
Projektet/initiativet er allerede delvist i gang:
Der er nedsat et udvalg bestående af de deltagende kommuner samt afholdt en workshop med klassifikation
som hovedtema. Udvalgets opgave er stå for igangsættelse af projektet samt udbrede viden om projektets
eksistens. Den praktiske udførelse af projektet vil Taxon ApS stå for, men med direkte reference til det
nuværende udvalg og den kommende styregruppe.
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Merværdi
Hvordan skal initiativet skabe merværdi for kommunen/borgerne? Hvordan kan merværdien dokumenteres?
Der kan sættes flere krydser:
X Produktivitet
X Effektivisering
☐Forbedret serviceoplevelse for brugere og borgere
☐Øget borgerinddragelse og demokrati
☐Øget effekt
☐Kvalitativ dokumentation
☐Kvantitativt dokumentation
X Andet, uddyb venligst:
Øget tværgående udveksling af information/data

Forankring og spredning
Vi forestiller os, at det nedsatte forum/community skal forankres i OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab.
Baggrunden er, at OS2 fælleskabet allerede nu har mange initiativer omkring klassifikation og opmærkning, bl.a.
OS2KLE og OS2Opgavefordeler, de handler hurtigt og agilt, og er kendte og anerkendte i kommunale kredse.
Spredning i form af markedsføring, resultater og klassifikationer skal ske via OS2's hjemmeside, netværk, sociale
medier og workshops. Vi ønsker også at involvere markedet i initiativet, dvs. vi vil også inddrage de forskellige
leverandører, så de er med til at udbrede kendskabet og brugen af klassifikationer.

Ansøgt beløb - vedlæg budget for initiativet i ansøgningen
Angiv initiativets samlede budget:
DKK 130.000

Angiv samlet egenfinansiering:

DKK 65.000

Ansøgt beløb:

DKK 65.000
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