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Strategisk målbillede
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er etableret pr. 1. januar
2016 som en styrelse i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM).
SDFE understøtter EFKM-koncernens arbejde for en effektiv, værdiskabende og
fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital på energi- og
forsyningsområdet. SDFE har en særlig rolle i ministeriets indsats for at medvirke til
samfundsmæssig effektivitet og vækst gennem opbygning og optimal udnyttelse af
viden, data og digitalisering.
De teknologiske muligheder og den digitale forvaltning i Danmark er nu så moden,
at fællesoffentlige digitale og forvaltningsmæssige samarbejder om intelligent
behandling, forsyning og anvendelse af data for alvor kan skabe modernisering på
tværs i den offentlige sektor og vækst i den private sektor.
Data er det nye digitale råstof, som på en og samme tid kan bruges til at
effektivisere og dermed frigøre ressourcer i den offentlige forvaltning, skabe vækst i
samfundet gennem erhvervslivets brug af data og give offentlige beslutningstagere
et kvalificeret beslutningsgrundlag.
SDFE er etableret for at være en drivende kraft i arbejdet med at udnytte
mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet og skal
kunne opfange og inddrage udviklingen inden for teknologi og digitalisering i sit
arbejde. Styrelsen prioriterer og løser opgaver, der giver størst mulig nytte for
samfundet, og styrelsens berettigelse er at arbejde for, at data kan skabe værdi i
den offentlige opgavevaretagelse og i samfundet.
SDFE vil derfor måles på, at:


Beslutninger i den offentlige forvaltning er drevet af databaseret viden



Data og digital infrastruktur frigør ressourcer i den offentlige sektor



Data og digital infrastruktur skaber økonomisk vækst i samfundet

SDFE arbejder for at gøre det let for offentlige myndigheder, borgere og
virksomheder at anvende styrelsens egne geo- og forvaltningsdata og at tilgå
fællesoffentlige data. Når styrelsens data er let tilgængelige og nemt kan anvendes
sammen med andre myndighedsdata, bliver de en løftestang for at effektivisere,
modernisere og skabe integrerede forvaltningsløsninger. Og når data bruges
intelligent understøtter de, at der skabes vækst og arbejdspladser i virksomheder.
En vigtig strategisk ramme for styrelsens opgaver er den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi, hvor styrelsen spiller en central og ledende rolle i arbejdet
med grunddata, datainfrastruktur og data som kilde til realisering af det digitale og
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datadrevne samfund. Styrelsen har på baggrund af sine kompetencer, erfaringer og
rolle i grunddataprogrammet fået ansvar for den fællesoffentlige datafordeler.
Samarbejdet i regi af grunddataprogrammet er udtryk for SDFE’s centrale rolle i
tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur og kendetegnende for
styrelsens opgaveløsning, som altovervejende baserer sig på og er afhængig af
samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med både offentlige og private
samarbejdspartnere.
I 2016 har styrelsen blandt andet særlige strategiske opgaver vedrørende
klargøring af data til brug for en række konkrete, målrettede myndigheds- og
forvaltningsopgaver, ibrugtagningen af Datafordeleren som grundlag for vækst
gennem nem adgang til data samt etablering af rammer, standarder og metoder for
data og datadistribution med henblik på effektiviseringer i den offentlige sektor.
Som ny styrelse har SDFE i 2016 desuden en særlig styringsmæssig udfordring i at
skabe det strategiske grundlag og den organisatoriske fortælling, der skal sætte
rammer og retning for en samtidig kursændring og fortsat effektiv indsats.
SDFE’s indsats skal baseres på dokumenterede effekter. Et særligt
styringsmæssigt fokus i 2016 er derfor også på dokumentation af fremdrift og
effekter gennem opstilling af gode, relevante og kommunikérbare KPI’er, som giver
et retvisende billede af resultaterne og deres virkning i samfundet.
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Resultatplan 2016
Mål for udadrettede kerneopgaver
A.1 Udbredelse af SDFE's tilgang til Datadistribution
Det er målet at tilbyde et miljø til effektiv udstilling af data fra den øvrige koncern og
andre offentlige myndigheder på en måde, så borgere, virksomheder og andre
myndigheder nemt kan få adgang til og bruge data i relevante sammenhænge med
det formål at bidrage til effektive forvaltningsprocesser og vækst i det private.
For at nå målet skal der tilbydes en udstillingsplatform, der understøtter koncernens
og andre myndigheders krav til udstilling af data på en måde, så varierende krav til
funktionalitet, sikkerhed, tilgængelighed, performance mv. kan opfyldes på en for
det enkelte register omkostningseffektiv måde. Indledningsvist skal der udarbejdes
en overordnet kortlægning af hvilke væsentlige data-distributionsmuligheder, der
findes i dag sammenholdt med SDFE’s infrastruktur og kompetencer. Der skal
herudfra træffes beslutning om, hvordan SDFE skal positioneres.
Målet understøtter koncernmål 1.3. EFKM vil skabe øget infrastruktur og platforme
for udveksling af data, herunder en effektiv, fleksibel og skalérbar distribution af
offentlige data, samt rammerne for øget samspil mellem forskellige systemer af
data.
A.2 Ibrugtagning af Datafordeleren
Det er målet, at der er gennemført en fuld ibrugtagning af datafordeleren, således
at udvalgte eksterne brugere kan tilgå data i test. Datafordeleren giver stabil, sikker
og let adgang til grunddata og bidrager dermed til effektvisering i den offentlige
opgaveløsning og vækstskabelse i den private sektor.
For at nå målet skal etablering af datafordelerens grundlæggende infrastruktur
være afsluttet, og data skal være tilgængelige. I den sammenhæng skal der
foreligge en godkendt overtagelsesprøve. Der skal endvidere udarbejdes en samlet
plan for hvornår, hvilke data gøres tilgængelige for anvenderne i drift.
Som fællesoffentlig infrastruktur til datadistribution er Datafordeleren samtidig en
mulighed for EFKM til at drive en dataforbedrings- og effektiviseringsdagsorden
både internt i koncernen og på energi- og forsyningsområdet.
Målet understøtter koncernmål 4.1. EFKM vil levere autoritativ, troværdig og
internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver
optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse, vækst og velfærd.
A. 3 Klar til idriftsættelse af Grunddataprogrammet (GD1/GD2)
Det er målet at Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet er idriftsat på
datafordeleren i foråret 2017. Denne implementering af Grunddataprogrammet vil
give en mere effektiv opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor. Samtidig vil
den fri og lette adgang til data give private et betydeligt vækstpotentiale.
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For at nå målet skal der være et tæt samarbejde på tværs af en række kontorer i
SDFE og med resten af Grunddataprogrammet. SDFE skal udarbejde
kravsspecifikationer (DLSer) for de enkelte registre og få dem udført på
datafordeleren, ligesom der skal gennemføres en række forskellige tests forud for
idriftsættelsen.
Målet understøtter koncernmål 4.2. EFKM vil være kendt som en aktiv og
værdiskabende medspiller i digitaliseringen af Danmark, herunder ved at sikre en
klarere forståelse af, hvordan digitalisering kan understøtte udviklingen af smarte
løsninger på energi-, forsynings- og klimaområdet.
A. 4 Data til ny ejendomsvurdering
Det er målet, at der fra 2016 leveres data til brug for ejendomsvurderingen i
henhold til den indgåede aftale med SKM. Brug af en række forskellige geodata
skal bidrage til en mere gennemsigtig og retvisende ejendomsvurdering.
For at nå målet skal der etableres en governance, der styrer de mange aktiviteter i
SDFE, der dækker indkøb, kvalitetsløft, ajourføring, beregning og kvalitetskontrol af
data samt integration med SKM’s ejendomsvurderingssystem, ligesom der skal
gennemføres en række dataaktiviteter.
Målet understøtter koncernmål 6.2 EFKM skal levere viden, data og
policyløsninger, der har den højeste troværdighed i omverdenen.
A. 5 Topografisk infrastruktur og kortlægning i Arktis
Det er målet at gennemføre en topografisk nykortlægning af Grønland og
Færøerne, der skal understøtte digital forvaltning og udvikling i Rigsfælleskabets
arktiske regioner.
For at nå målet vil der i perioden 2015-2017 blive gennemført et pilotprojekt for fire
2
geografiske områder i Grønland, svarende til ca. 2x Danmarks areal (~80.000 km ).
I samme periode vil der blive foretaget en nykortlægning af Færøerne. Projekterne
gennemføres i tæt samarbejde med Selvstyret og Umhvørvisstovan og med
inddragelse af Forsvaret, GEUS, DTU-Space, universiteter m.fl.
I 2016 skal gennemføres en række aktiviteter, der vil udgøre grundlaget for
udarbejdelse af digitale kort i 2017.
Målet understøtter koncernmål 4.1: EFKM vil levere autoritativ, troværdig og
internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver
optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse og velfærd.
A. 6 Et effektivt GeoDanmark-samarbejde
Det er målet at sikre et omkostningseffektivt samarbejde i GeoDanmark med
henblik på at opnå den bedst mulige geografiske information til brug for den
offentlige forvaltning. En vigtig del af dette er implementering af den nye

Side 6/12

forretningsmodel, der fra 2015 har foreskrevet en ændret opgavefordeling mellem
Stat og Kommunerne.
For at nå målet fokuseres der på produktionsmål i henhold til GeoDanmarks
forretningsmodel, på at levere en ny systemunderstøttelse af GeoDanmark, og på
en evaluering af og efterfølgende opfølgning på samarbejdsprocesserne i
Fællessekretariatet og betjeningen af bestyrelsen.
Målet understøtter koncernmål 6.1 EFKM arbejder aktivt med tidlig inddragelse og
samarbejde i koncernen såvel med eksterne aktører ved opbygning af ny viden,
indsamling af data og udvikling af løsninger på relevante problemstillinger.
A. 7 Implementering af strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur
2015-2025
Det er målet, at Danmark har en geodætisk infrastruktur, der understøtter effektiv
positionering, opmåling og kortlægning. Målet tager udgangspunkt i
implementeringen af strategien for Danmarks geodætiske infrastruktur 2015-2025.
For at nå målet skal SDFE sikre, at der findes et tidsvarende referencenet
bestående af permanente GNSS-stationer, højdenet mm. Desuden skal der
kommunikeres om samfundsnytten af den geodætiske infrastruktur, herunder
nytten af nøjagtig realtids- positionering og en række yderligere nødvendige
specifikke tiltag, som samlet medvirker til at understøtte EFKM’s forsynings-, klimaog rumansvar. Kommunikationen skal have en form og et sprog, der er målrettet
beslutningstagerne med henblik på at styrke samarbejdet på geodæsiområdet
både med den offentlige og private sektor.
Målet understøtter koncernmål 6.1: EFKM skal levere viden, data og
policyløsninger, der har den højeste troværdighed i omverdenen.
A. 8 Udvikling af effektiv datainfrastruktur på tværs af myndigheder
Det er målet, at barrierer for datadrevet offentlig forvaltning sænkes gennem
effektiv og sikker deling af data, og at de data, der deles, passer sammen.
For at nå målet skal SDFE aktivt bidrage til at fastlægge de nødvendige standarder,
metoder og retningslinjer for, hvordan data beskrives og gøres tilgængelige på
forsyningsområdet, klimaområdet samt på tværs i EFKM samt understøtte
relevante komponenter i datainfrastrukturen, herunder muligheden for at
understøtte distribution af andre myndigheders data.
Målet understøtter koncernmål 4.1. EFKM vil levere autoritativ, troværdig og
internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver
optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse, vækst og velfærd.
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Mål for indadrettede kerneopgaver
B. 1 Administrativ deling af SDFE og GST
Det er målet, at der inden 2017 er foretaget en faktisk og formel deling af bevilling,
administrative processer samt administrative systemer mellem Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen, således at de to styrelser fra
2017 har egen finanslovbevilling og selvstændig administrativ organisation.
For at nå målet skal de to styrelser opføres med egne paragraffer på FFL 17, der
skal oprettes selvstændige regnskaber og regnskabsorganisering for de to
styrelser, og styrelserne skal hver for sig etableres i de nødvendige administrative
systemer, herunder primært Navision Stat, IndFak, RejsUd og Captia.
Målet understøtter koncernmål 7.3.: EFKM vil effektivisere sin forvaltning inden for
den samlede ramme, herunder øge fokus på kerneopgaver, og samtidig identificere
aktiviteter, der kan bort- eller omprioriteres.
B. 2 Etablering af koncernfælles personaleadministrativ funktion
Det er målet, at der etableres en koncernfælles personaleadministrativ funktion, der
understøtter koncernstrategiens mål om effektiv forvaltning og fokus på
kerneopgaverne.
For at nå målet skal opgaver, processer, systemunderstøttelse og
kompetencebehov beskrives og aftales, ligesom der skal etableres en
governancemodel for koncernens anvendelse af funktionen samt opfølgningen på
funktionens leverancer.
Målet understøtter koncernmål 7.3.: EFKM vil effektivisere sin forvaltning inden for
den samlede ramme, herunder øge fokus på kerneopgaver, og samtidig identificere
aktiviteter, der kan bort- eller omprioriteres.
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Gyldighedsperiode og opfølgning
Koncernledelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har formuleret en ny
strategi for koncernen gældende fra 2016. Arbejdet med den nye koncernstrategi
betyder, at mål- og resultatplanen for 2016 undtagelsesvist først træder i kraft den
1. april 2016 og er gældende indtil den 31. december 2016.
Der vil ske en operationel kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen på
tilsynsmøder. Den kvartalvise opfølgning på målopfyldelsen sker ved hjælp af
”Model for kvartalsvis opfølgning på mål og resultatplanen” side 7. Opfølgningen
tager udgangspunkt i opstillede milepæle for de enkelte mål og vurderer på
fremdrift og løsningshåndtering. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens
årsrapport.
I vurderingen af, om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opfylder målene,
lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres i henhold til målformuleringen,
den prioriterede vægtning og inden for den aftalte tidsfrist.
Tilpasning af mål- og resultatplanen kan forekomme ved væsentlige ændringer i
det grundlag, hvorpå mål og resultatplanen er udarbejdet.
På strategisk niveau drøftes mål og resultatplanen 2-3 gange årligt på strategiske
direktionsmøder mellem departementschef, afdelingschefer og styrelsesdirektører.
På baggrund af styrelsens målopfyldelse i resultatplanen indstilles en udbetaling af
direktørløn. Ved fuld målopfyldelse indstilles det, at der udbetales 7,5 pct. af
årslønnen. Departementschefen kan på baggrund af nærmere fastsatte kriterier for
styrelsens generelle performance vælge at korrigere udbetalingen indenfor
intervallet 0 – 15 pct. af årslønnen. Herved har departementschefen mulighed for at
vurdere styrelsens performance udover mål- og resultatplanen og belønne den
ekstraordinære indsats.
Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger:




Hvorvidt styrelsen har håndteret årets sager og udfordringer proaktivt,
ambitiøst og i relevant samspil med institutionens omverden
Hvorvidt styrelsen har bidraget aktivt og værdiskabende til det strategiske
samarbejde på tværs af koncernen
Hvorvidt styrelsen har leveret en solid økonomistyring og håndteret
væsentlige bemærkninger eller anbefalinger fra Rigsrevisionen

Påtegning
april 2016

____________________
Departementschef Thomas Egebo
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
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april 2016

_________________
Direktør Kristian Møller
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan
Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på styrelsens mål- og
resultatplan 2015 tager der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hver af de
opstillede mål for 2016.
Efter andet kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:
 A.2. Der foreligger en samlet plan for, hvornår, hvilke data gøres
tilgængelige for anvenderne i drift.
 A. 3. Der skal være udarbejdet dataleverancespecifikationer for
SDFE/GSTs resterende dele af GD1 og GD2(DL5). Der skal være afleveret
til datafordeleren.
 A. 4. Samarbejdsaftalen med SKM og det finansielle grundlag skal være på
plads inden udgangen af andet kvartal.
 A. 4. Det styringsmæssige set-up internt i SDFE skal være godkendt af den
eksterne styregruppe inden udgangen af juni.
 A. 5. Der er indgået samarbejdsaftale med Umhvørvisstovan om
landkortlægning af Færøerne.
 A. 5. Der er gennemført EU udbud om produktion af ortofotos og DHM Pilotprojekt - Landkortlægning i Grønland.
 A. 6. Der er gennemført en evaluering af GeoDanmarks forretningsmodel,
samarbejdsprocesserne i Fællessekretariatet og betjeningen af
bestyrelsen.
 A. 6. Ajourførte GeoDanmark-data på baggrund af 2015 flyfotos er
tilgængelige for samarbejdsparter i henhold til GeoDanmarkforretningsmodellen.
 A. 7. Samfundsnytten af geodæsien og en række specifikke indsatser er
identificeret og er præsenteret for Samordningsudvalget.
 A. 8. Procesplan udarbejdet I samarbejde med Vejdirektoratet og KL for
udrulningen af Vejreferencedatabasen, herunder for aktiviteter i forhold til
vejforvaltningssystemerne (Vejman og Rosy).
 B. 1. Budgetdelingen mellem styrelserne er endeligt konsolideret og
besluttet.
 B. 1. SDFE og GST er opdelt økonomisk ved etablering på FFL17.
 B. 2. Der er beskrevet en tids- og aktivitetsplan for etablering af funktionen.
 B. 2. Snitflader og governancemodel samt systemunderstøttelse er
beskrevet og godkendt af EFKM.
Efter tredje kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:
 A.1. Kortlægning af offentlige data-distributionskanaler, herunder vurdering
af SDFE’s distributionskanaler og infrastruktur og styrkeposition i forhold til
øvrige kanaler.
 A. 2. Der foreligger en godkendt overtagelsesprøve.
 A. 3. Tværgående test er godkendt i oktober. Dvs. integrationerne i GD1 og
GD2 samt disses integrationer til datafordeleren skal være godkendt.
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A. 4. Der er leveret en specifikation af de fremadrettede ajourføringsbehov
for de datasæt, der indgår i beregning af geografiske variable til
ejendomsvurderingsmodellen.
A. 5. Der er gennemført udbud om produktion af topografiske vektor-data
for Færøerne.
A. 5. Der er gennemført EU udbud om produktion af vektormasterdata på
baggrund af producerede ortofotos fra milepæl 1.2 Grønland.
A. 5. Der er gennemført og afrapporteret første del af effektmåling:
Førmåling Grønland.
A. 6. Ortofoto 2016 er tilgængelige for samarbejdsparter.
A. 7. Der er gennemført en analyse, der anviser nødvendige tiltag for at
ændre eller udvide SDFE’s net af permanente GNSS-stationer, for at
kunne have en tidssvarende overvågning af landbevægelser og
havvandsstigninger.
A. 8. Pilotprojekt gennemført i samarbejde med anden myndighed med
henblik på afklaring af tekniske og forretningsmæssige retningslinjer for at
SDFE distribuerer andre myndigheders data.
B. 1. Anvendelsen af administrative systemer er besluttet og plan for
implementering fastlagt.
B. 2. Funktionen er etableret.

Efter fjerde kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende:
 A.1. Udarbejdelse af strategi for SDFE’s position i forhold til distribution af
offentlige data, herunder også i forhold til styring af fremtidige
sammensatte tjenester.
 A.1. Udarbejdelse af plan for den løbende dialog og kommunikation med
interessenter.
 A. 2. Der foreligger en godkendt driftsprøve.
 A. 3. GD1 og GD2 skal være klar til implementering på datafordeleren
inden årets udgang, så data kan udstilles fra 2017.
 A. 3. Der gennemføres en løbende vurdering og justering af
governancestruktur og samarbejde internt mellem SDFEs aktører i
grunddataprogrammet og eksterne delprogrammer og projekter med
henblik på at effektivere arbejdsgangen ifm. implementering af
Grunddataprogrammet. Der udarbejdes et evalueringsnotat ved årets
udgang.
 A. 4. Der er gennemført et kvalitetsløft af datasæt, der indgår i beregning af
geografiske variable til ejendomsvurderingsmodellen, i henhold til aftale
med SKM.
 A. 4. Der er specificeret målbare kvalitetsparametre, og
kvalitetskontrolsystem er designet.
 A. 4. Første version af de bagvedliggende data der indgår i de geografiske
variable er kvalitetsløftet og overdraget til SKM inden årets udgang.
 A. 4. Første version af de geografiske variable er afleveret til SKM inden
årets udgang.
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A. 6. Der er indgået kontrakt med en ekstern leverandør, og løsningen til ny
systemunderstøttelse af GeoDanmark er under implementering i henhold til
den gældende tidsplan.
A. 7. Der foreligger analyse, handlingsplan og budget for de kommende 3
år for tilpasning af højdereferencemålinger afledt af strategien.
A. 7. Der foreligger analyse, handlingsplan og budget for de tekniske
ændringsbehov på de allerede eksisterende permanente GNSS-stationer
for de kommende 3 år afledt af strategien.
A. 8. Best practice for roller og samarbejdssnitflader beskrevet for en
datainfrastruktur, der deles på tværs af myndigheder.
B. 1. Regnskabsorganiseringen i de to styrelser (nummerstruktur mv.) er
fastlagt således, at styrelserne fungerer som selvstændige enheder fra
2017.
B. 1. De to styrelser har etableret de nødvendige administrative systemer,
herunder primært Navision Stat, IndFak, RejsUd og Captia, og der er truffet
aftale om deling af øvrig it.
B. 2. De væsentligste processer er beskrevet og meldt ud.
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