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Erfaringskatalog for advanced analytics i staten

Forord og læsevejledning
Erfaringskatalog for advanced analytics i staten

Advanced analytics

I Økonomistyrelsen arbejder vi målrettet med at udvikle rammerne for
opgaveløsningen i staten gennem bedre og bredere dataanvendelse.
Advanced analytics kan bidrage til beslutningsstøtte for offentlige ledere
samt højere effektivitet og kvalitet i forvaltningen. Dermed kan
velfærdssamfundets ressourcer målrettes de aktiviteter, der giver størst
værdi for borgerne. Potentialet er stort: fra bedre service, større kvalitet i
tilsyn med virksomheder til hurtigere sagsbehandling.

Hvad er advanced analytics?

Hvilken værdikæde ligger bag?

Problemlandskab
Hvilke udfordringer er dokumenteret
lokalt i de statslige institutioner?

Erfaringskataloget samler erfaringer fra anvendelsen af advanced analytics
fra en række af de mest modne institutioner i staten. Rapporten er baseret
på en undersøgelse i tre faser, hvor i alt 11 institutioner har bidraget med
deres viden, erfaring og læringspunkter til bred inspiration.

Erfaringskataloget er inddelt i tre sektioner: I første sektion defineres
advanced analytics og værdikæden bag advanced analytics-løsninger.
I anden sektion introduceres et samlet problemlandskab for anvendelsen af
advanced analytics, der er identificeret blandt de statslige institutioner.
I tredje sektion præsenteres en række tiltag og erfaringer, som kan
anvendes til at imødekomme de væsentligste, tværgående udfordringer.
Vi håber, at rapporten kan inspirere andre statslige institutioner, der måtte
ønske at anvende advanced analytics til forbedret løsning af kerneopgaven.
Rigtig god læselyst!
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Hvor stor er betydningen af
udfordringerne?

Cases for håndtering

Hvordan kan udfordringerne
håndteres?
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Ledelsesresume

Kapitel 1: Ledelsesresume

Erfaringskataloget samler erfaringer med advanced analytics i staten
Erfaringskataloget bidrager med 19 konkrete løsninger fra statslige
institutioner til håndtering af de væsentligste udfordringer
Erfaringskataloget for advanced analytics danner overblik over
udfordringerne for realiseringen af advanced analytics-løsninger på tværs af
værdikæden. Erfaringskataloget er opbygget gennem tre analysefaser.
En tværgående vidensopsamling fra rapporter i statslige institutioner om
data, analytics og digitalisering udgør afsættet for problemlandskabet.
Vidensopsamlingen identificerer 21 udfordringer på tværs af syv faser i
værdikæden bag advanced analytics-løsninger.
En spørgeskemaundersøgelse er udsendt til alle medlemmer i
Økonomistyrelsens Netværk for Advanced Analytics, hvis deltagere er
blandt de statslige institutioner, der er mest modne inden for dagsordenen
om anvendelse af analytics. Resultaterne fra spørgeskemaet kvalificerer
vidensopsamlingen og identificerer fire udvalgte udfordringer, der udgør en
barriere for realiseringen af advanced analytics-løsninger.
En interviewrunde blandt de statslige institutioner, som identificerer
konkrete initiativer og tiltag til at afhjælpe udfordringerne. Interviewrunden
tilvejebringer 19 case-tiltag, der kan bidrage til at imødegå de fire udvalgte
udfordringer og tjene til inspiration for strukturering af analytics-indsatsen i
den enkelte institution.
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Erfaringskataloget opstiller en række håndteringsmuligheder
for de væsentligste, tværgående udfordringer i staten

Vidensopsamling

21 udfordringer
identificeres på tværs
af værdikædens syv
faser

Spørgeskemaundersøgelse

Fire udfordringer
udvalgt gennem en
vurdering blandt de
statslige institutioner

Interviews

19 cases opstilles til
håndteringen af de
fire væsentligste
udfordringer

Kapitel 1: Ledelsesresume

Vi definerer advanced analytics og udfolder værdikæden bag
Advanced analytics er metoder til dataanalyse
Advanced analytics bruges som paraplybegreb for forskellige metoder til at
analysere data i form af tal, tekst, billeder eller lyd.

Advanced analytics dækker over en række analysemetoder,
der integreres i de statslige institutioners opgaveløsning

Analysemetoderne er særlige i den forstand, at det analytiske fokus er på
udfaldet, enten via forudsigelse, kategorisering eller optimering. Fokus for
Erfaringskataloget er maskinlæring, der dækker over en række metoder til
matematisk modellering, som indebærer et læringselement.
Gennem dette fokus på advanced analytics bygger erfaringskataloget
videre på den tidligere undersøgelse af analytics i staten, Moderniseringsstyrelsen foretog med rapporten ‘Kortlægning af analytics i staten’.

Ide

Analyse

Vedligeholdelse

Maskinlæring

Advanced analytics bliver til gennem syv iterative faser
Implementering

PoC

Advanced analytics-løsninger integrerer analysemetoderne i de statslige
institutioners opgaveløsning, hvor de kan bidrage til nye resultater og
indsigter.
Løsningerne bliver til gennem en række procesfaser, der typisk består i syv
iterative trin: ide, analyse, proof of concept, udvikling, test, implementering
og vedligeholdelse. Brugen af advanced analytics i de statslige
institutioners opgaveløsning bygger derfor på denne værdikæde.
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Test

Udvikling
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Værdikæden for advanced analytics-løsninger rammesætter problemlandskabet
Inden for hver af værdikædens faser er der udfordringer for
realiseringen af advanced analytics-løsninger
Værdikæden for advanced analytics består af syv procesfaser, der hver
udgør et trin, som skal gennemgås frem mod en driftsklar advanced
analytics-løsning. Vi bruger derfor værdikæden til at strukturere
problemlandskabet for realiseringen af advanced analytics-løsninger i de
statslige institutioner.
Inden for hver af de syv procesfaser har vi i vidensopsamlingen identificeret
tre udfordringer for gennemførelsen af den pågældende fase.
I figuren ses det samlede problemlandskab, der efterfølgende er blevet
vurderet i spørgeskemaundersøgelsen. I cirklerne ses gennemsnittet af
respondenternes vurdering af, hvor stor betydningen af den enkelte
udfordring er for realiseringen af advanced analytics-løsninger. Skalaen går
fra 1 til 5, hvor 1 er ‘ingen betydning’, og 5 er ‘meget stor betydning’.
Med udgangspunkt i dette problemlandskab viste besvarelserne af
spørgeskemaet, at der var fire væsentlige udfordringer: silotænkning, itarkitektur, datakvalitet og –klargøring samt juridiske spørgsmål. For disse
udfordringer havde nogle institutioner angivet, at udfordringerne var af
mindre betydning, mens andre vurderede dem som store udfordringer. Med
udgangspunkt i denne vurdering, samt kvalificerende dialog i Netværket for
Advanced Analytics1, blev disse fire udfordringer derfor udvalgt til videre
analyse.
1
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Juridiske spørgsmål blev udvalgt på baggrund af dialog med institutioner i netværket på trods af, at
udfordringen ikke i udgangspunktet blev vurderet til at være i top fire i spørgeskemaundersøgelsen.

Værdikæden for udvikling af advanced analytics-løsninger
og de identificerede udfordringer på tværs af faserne
Ide

Silotænkning 3,8

Juridiske
spørgsmål

3,2

Topledelse

2,4

Analyse

Datakvalitet
3,7
og -klargøring

Driftsarkitektur

3,5

Dataoverblik

3,1

PoC

Beslutningshierarki

2,6

PoC2,6
kompetencer

Teknologisk
2,3
vidensniveau

Udvikling

Ny dataarkitektur

3,6

Intern/ekstern
2,5
forankring

Processtyring 2,5

Test

Prioritering
fra drift

3,4

Uklar ansvars2,7
fordeling

Organisatorisk
2,6
rigiditet

Implementering

Ressourcemobilisering

3,3

Uforudsete fejl 2,8

Modvilje hos
brugere

2,4

Vedligeholdelse

Vidensudveksling

3,2

2,9

Strategiske
ændringer

2,5

Koordination

Deltagerne i Netværket for Advanced Analytics har vurderet betydningen af de
enkelte udfordringerne inden for hver af værdikædens faser.

Bemærk: Udfordringerne om ‘driftsarkitektur’ og ‘ny dataarkitektur’
behandles som en samlet udfordring i undersøgelsens tredje fase pga.
det betydelige overlap.
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De fire væsentligste udfordringer kan imødekommes gennem 19 tiltag
Erfaringskataloget opstiller 19 cases, der kan imødekomme de fire væsentligste udfordringer

Silotænkning er udfordringen om
utilstrækkelig vidensdeling, samarbejde og
ejerskab af advanced analytics-løsninger

Datakvalitet og -klargøring er udfordringen
om mangler ved data, der reducerer dets
egnethed til advanced analytics-løsninger

1

Matrixenhed: organisatorisk tiltag til formaliseret
samarbejde

4

Ambassadørarbejde: kulturændring gennem
synlighed og motivation

2

Tværgående styregruppe: organisatorisk tiltag
til øget tværgående koordination

5

Inddragende idegenerering: kulturændring
gennem inddragelse og forankring

3

Accelereret projektmodning: samarbejdsmetode til tværgående udvikling

6

Kompetenceudvikling: medarbejderudvikling
gennem brobygning og teknisk indsigt

7

Data governance-model: organisatorisk tiltag til
styring af data

8

Dataejerskab: organisatorisk tiltag til forankring
af ansvar og efterlevelse

9

12

It-arkitektur er udfordringen om manglende
understøttelse til samlingen af data, udvikling
og drift af advanced analytics-løsninger

Juridiske spørgsmål er udfordringen om
tvivl vedr. hjemmelsgrundlaget for
videregivelse af oplysninger til advanced
analytics-løsninger

9

Læs mere

11

Måling og sikring af datakvalitet: organisatorisk
tiltag til forståelse og monitorering af datakvalitet
Grafdatabase: Udbygning af it-arkitekturen til
samling og øget tilgængelighed af data

13

ML-Lab: Udbygning af it-arkitekturen med
‘laboratorier’ af lukkede forsøgsmiljøer til udvikling
af advanced analytics-løsninger

16

Intern vurdering – efterspørgende institution:
Intern afklaring af det juridiske grundlag i
institutionen, der efterspørger videregivelse

17

10

Intern vurdering – afgivende institution: Intern
afklaring af det juridiske grundlag i institutionen,
der søges om videregivelse

14

Værktøjer i R, Python og GIT:
standardiserende tiltag til optimering af data
wrangling-processen

s. 28

s. 37

Formalisering af behovsdrevet feedback:
standardiserende tiltag til klar ansvarsfordeling
og effektiv data wrangling-proces
ML-dataplatform: Udbygning af it-arkitekturen
med etablering af driftsarkitektur, der er
hændelsesbaseret
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Analytics dataplatform: Opbygning af ny
it-arkitektur til drift af advanced analyticsløsninger

18

Ekstern bistand - advokatfirma: Inddragelse
af ekstern bistand med juridisk specialviden om
videregivelse

19

Særskilt retskilde: Vedtagelse af særskilt
retskilde, der giver en specifik institution
bemyndigelse vedr. videregivelse

s. 46

s. 55

Kapitel 2
_______
Formål og baggrund

Kapitel 2: Formål og baggrund

Økonomistyrelsen undersøger tværgående erfaringer i staten
Økonomistyrelsen faciliterer erfaringsudveksling i staten
I Økonomistyrelsen har vi en målsætning om at være et analytisk
kraftcenter for udviklingen af den offentlige sektor. Det gør vi bl.a. ved at
facilitere vidensudveksling og erfaringsdeling på tværs af de statslige
institutioner for at understøtte og inspirere til datadrevent arbejde med
kerneopgaven. I 2018 gennemførte vi derfor undersøgelsen, ‘Kortlægning
af analytics i staten’, der førte til etableringen af et strategisk netværk for
statslige institutioner, som arbejder med analytics-projekter.
Gennem Netværket for Advanced Analytics, og arbejdet med dagsordenen i
andre sammenhænge, er vi blevet opmærksomme på en række
sammenlignelige, tværgående udfordringer blandt de statslige institutioner.
I samarbejde med de statslige institutioner i Netværket for Advanced
Analytics, igangsatte vi en dybdegående undersøgelse af udfordringerne og
samlede de erfaringer, som institutioner har gjort sig med at håndtere dem.
Erfaringskataloget udgør afrapporteringen af dette arbejde. Her
præsenterer vi de væsentligste, tværgående udfordringer forbundet med de
statsligste institutioners anvendelse af advanced analytics. Først gennem
afdækningen af, hvilke problemstillinger der gør sig gældende. Dernæst
gennem udfoldelsen af, hvordan udfordringerne er håndteret hos udvalgte
institutioner.
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Vores fem målsætninger
Erfaringskatalog for advanced analytics i staten
• Rammesætte en fælles forståelse af advanced
analytics i staten i forlængelse af den tidligere
udgivelse ‘Kortlægning af analytics i staten’
• Skabe et samlet overblik over, hvilke
problemstillinger der er dokumenteret lokalt i de
statslige institutioner
• Udfolde de væsentligste, tværgående udfordringer
inden for advanced analytics i staten

• Belyse de tiltag som kan implementeres til at
håndtere de væsentligste udfordringer
• Inspirere til udviklingen af eksisterende og nye
advanced analytics-løsninger og styrket
tværgående samarbejde

Kapitel 2: Formål og baggrund

Erfaringskataloget er blevet til i samarbejde med 11 statslige
institutioner på otte ministerområder med relevans på tværs af staten
De deltagende institutioner er blandt de mest modne inden for
advanced analytics i staten, men udgør samtidig en varieret gruppe
Erfaringskataloget er udarbejdet af Økonomistyrelsen i et tæt samarbejde
med de deltagende institutioner i Netværket for Advanced Analytics.
Datagrundlaget for rapporten udgøres derfor af 11 statslige institutioner
fordelt på otte ministerområder. Der har deltaget otte styrelser, to
departementer og et selvstændigt statsligt selskab. Derudover har en
række institutioner besvaret spørgeskemaundersøgelsen anonymt.
De deltagende institutioner er kendetegnet ved et højt modenhedsniveau i
forhold til resten af staten bl.a. fordi, de har ansat data scientists, som til
dagligt arbejder med anvendelse af nye analytiske metoder. Institutionernes
erfaring med anvendelsen af advanced analytics forventes at give et
dækkende billede af de generiske problemstillinger på tværs af staten.
De deltagende institutioner adskiller sig desuden på flere parametre, bl.a.
deres erfaring med forskellige teknologier, organisatoriske størrelse og
anvendelsesområde. Dette sikrer et solidt og varieret datagrundlag til at
afdække de tværgående, generiske udfordringer og håndteringsmuligheder
ved anvendelsen af advanced analytics i staten.
Erfaringskataloget er samtidig kvalificeret bredt i Netværket for Advanced
Analytics, der samlet består af 22 institutioner på 11 ministerområder.
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Overblik over institutioner der bidrager til Erfaringskataloget
Institutionstyper

Styrelser
(8)

Departementer
(2)

Statslige
selskaber
(1)

Sektion 2
_______

Advanced analytics
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Kapitel 3
_______
Advanced analytics og
værdikæden

Kapitel 3: Advanced analytics og værdikæden

‘Advanced analytics’ er en række værktøjer, der gør brug af maskinlæring
Erfaringskataloget bygger videre på ‘Kortlægning af analytics i staten’
I ‘Kortlægning af analytics i staten’ udfoldes analytics som bestående af fire
overordnede discipliner: 1) business intelligence 2) økonometri
3) maskinlæring 4) matematisk optimering.
I Erfaringskataloget fokuseres på advanced analytics, som delmængde af
det overordnede analytics-begreb. Advanced analytics definerer vi i dette
erfaringskatalog som kvantitative værktøjer og teknikker til analyse, der er
særegne ved deres brug af maskinlæring. Maskinlæring dækker over en
række metoder med det fælles karakteristika, at den matematiske
modellering indebærer et læringselement. Teknikkerne kan både være
deskriptive, prædiktive og optimerende. De er kvantitative, men kan
anvendes på forskellige datatyper som tekst, billeder og lyd.

Advanced analytics er en række værktøjer, der gør brug af
maskinlæring
Business
intelligence

Økonometri

Metoder og løsninger, der udspringer af maskinlæring, kræver et særligt
teknisk set-up og stiller nye krav til data, systemer og organisation. Der kan
være visse overlap med business intelligence, økonometri og matematisk
optimering, men disciplinerne er forskellige i formål, datatyper og tilgang,
hvorfor de kalder på andre forudsætninger og udviklingsprocesser.
I erfaringskataloget fokuserer vi på maskinlæring, da denne metode i
stigende grad anvendes – og ønskes anvendt – af de statslige institutioner.
En udvikling der bl.a. er drevet af, at metoderne muliggør anvendelse af
data til effektiv drift og forbedret beslutningsstøtte.
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Maskinlæring

Matematisk
optimering

Kapitel 3: Advanced analytics og værdikæden

De syv faser for udviklingen af advanced analytics-løsninger

Ide
Formål:
Identificering og
opstilling af en
ide, der skal
løse et klart
defineret
forretningsproblem.

Analyse
Formål:
Analyse af den
tilgængelige
datas egnethed
til udviklingen af
et ‘Proof of
Concept’.

PoC2
Formål:
Udvikling af en
minimumsmodel
der beviser, at
løsningen kan
fungere teknisk
og i praksis.

Udvikling
Formål:
Udvikling af en
værdiskabende
og driftsbar
løsning gennem
skalering og
integration af
PoC.

Test
Formål:
Identificering af
fejl, der knytter
sig til løsningens
idriftsættelse i en
afgrænset del af
forretningens
produktionsmiljø.

Implementering
Formål:
Fuld skalering
af løsningen i
organisationen
med opdateret
data, kodning
og systemopsætning.

Vedligeholdelse
Formål:
Kontinuerlig
vedligeholdelse
af løsningen via
feedback fra
organisationen
og vurdering af
relevans for
forretningen.

Iterativt feedback-loop
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2

PoC er en forkortelse for Proof of Concept.

Ide- og analysefasen definerer problemstillingen og vurderer, om den kan løses

Ide

Analyse

PoC

Udvikling

Test

Implementering

Vedligeholdelse

Idefasen definerer en klar problemstilling og kortlægger de mulige
metoder, der kan anvendes til at løse det

Analysefasen indebærer forståelse, validering og forberedelse af
data til brug i udviklingen af et PoC

Fremgangsmåde: Første skridt er diagnosticering af det givne problem og
motivationen bag. Det vil sige afklaringen af, hvad problemet er, hvorfor er
det vigtigt og for hvem? I forlængelse kan det være relevant at udlede
hypoteser til specificering af problemet. Dette udmunder i en leverance med
definition og motivation for problemstillingen.

Fremgangsmåde: I forståelsen af data udforskes først de tilgængelige
datakilder gennem tre overordnede opgaver: indsamling, beskrivelse og
validering af data. Data valideres for at skabe klarhed og overblik over
datakvaliteten. Det skal udmunde i en leverance med et grunddatasæt, der
er valideret.

Dernæst identificeres, hvilke metoder der kan bidrage til at løse problemet.
Skal problemet løses med advanced analytics? Hvilke metoder kan
bruges? Hvilke system- og dataforudsætninger kræver det? Leverancen
udgør mulige analysemetoder til løsningen samt kortlægning af det
relevante system- og datalandskab.

I forberedelsen af data bearbejdes grunddatasættet. Her forberedes de
relevante data til den følgende modellering gennem rensning,
transformation af variable samt udvælgelse af de relevante dimensioner i
data, der sammensættes og formateres i en given struktur afhængigt af
den forestående modellering.

Sidst bør der udarbejdes en plan for, hvordan løsningen kan udvikles.
Hvilket ressourceforbrug, budget, tidsplan og ansvarsfordeling kræves?
Hvad er succes- og stopkriterierne? Leverancen på baggrund af disse
spørgsmål er en projektplan med opstilling af acceptkriterier for
målopfyldelsen.

Leverancen kan være en datarensnings-rapport, der dokumenterer og
begrunder de besluttede handlinger, der er foretaget i forbindelse med
forberedelsen af data. Derudover dokumenteres de konstruerede variable
med en kort beskrivelse af eventuelle ændringer. Slutproduktet i leverancen
er dermed et endeligt datasæt, der er klar til modellering.
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Kapitel 3: Advanced analytics og værdikæden

PoC- og udviklingsfasen viser, at løsningen kan fungere
Test

Ide

Analyse

PoC

Udvikling

Test

Implementering

VedligeVedligeholdelse

holdelse

PoC-fasen viser, at en teknisk løsning kan udvikles og skabe
forretningsunderstøttelse

Udviklingsfasen indebærer skalering, integration og governance for
en driftsklar løsning

Fremgangsmåde: PoC-fasen har tre spor: modellering, teknisk opsætning
og forretningsunderstøttelse.

Fremgangsmåde: Når en advanced analytics-løsning overgår fra et PoCprojekt til udviklingsprojekt, er det væsentligt at fokusere på, hvordan
løsningen kan skaleres til et driftsmiljø. Dette kræver en detaljeret
planlægning og specifikation af de datamæssige, systemmæssige og
tekniske krav for løsningens skalering.

I modelleringen undersøges data mhp. at udvælge, hvilke variable der skal
indgå i modellen, og hvilke analytiske teknikker, modellen skal opbygges
efter. Selektionen foregår i en iterativ proces, hvor data modelleres og
testes, og resultaterne evalueres. Processen fortsætter, indtil modellen
giver tilfredsstillende resultater og et valideret PoC på modellen.
Teknisk opsætning indebærer en brugervenlig opsætning af løsningen, så
den kan anvendes i praksis.
Forretningsunderstøttelse sikrer sammenspil mellem ovennævnte, da PoCudviklingen skal ske i et integreret samarbejde med forretningen for at
skabe en model, der afspejler behovet og er tilpasset brugeranvendelsen.
Ved afslutningen af PoC-fasen foretages en evaluering på baggrund af de
opstillede succeskriterier med anbefalinger for videreudvikling på PoC’en.
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I udviklingsfasen sker en integration af løsningen til de eksisterende
systemer. Der foretages tilpasninger, så løsningen fungerer gnidningsfrit på
tværs af alle systemer og i produktion. Der skal derfor laves en kortlægning
af løsningens snitflader til andre systemer, så der kan etableres
integrationer til disse.
I udviklingsfasen skal der etableres governance-principper for styringen af
løsningens funktion og drift i forretningen samt it. En konkret leverance er
derfor en detaljeret governance-beskrivelse for løsningen.

Kapitel 3: Advanced analytics og værdikæden

Test- og implementeringsfasen viser, hvordan løsningen fungerer i praksis
Udvikling

Ide

Analyse

PoC

Udvikling

Test

Implementering

VedligeVedligeholdelse

holdelse

Testfasen er en struktureret proces, hvor løsningens funktionalitet
testes i forretningen

Implementeringsfasen forankrer løsningen så bredt som muligt hos
slutbrugeren

Fremgangsmåde: Der fastsættes en metode for test af løsningen og
acceptkriterier for løsningens funktionalitet. Hvilken metode, der anvendes
afhænger af løsningen, men den bør tage udgangspunkt i slutbrugeren.
Første leverance er derfor beskrivelsen og valget af testmetode og
acceptkriterier.

Fremgangsmåde: I implementeringsfasen er der to spor: den tekniske
udrulning af driftsløsningen og forandringsledelsesopgaven til forankring af
løsningen.

Dernæst testes løsningens understøttende procedurer i organisationen med
henblik på at identificere og lokalisere udfordringer for dens performance.
Det skal resultere i en evaluering af projektet samt eventuelle ændringer af
løsningens funktionalitet, brugerflade, organisatoriske placering, ejerskab
mv. På baggrund af evalueringen optimeres løsningens funktionalitet med
henblik på at øge løsningens performance.
Der foretages tests, indtil løsningen imødekommer acceptkriterierne og er
klar til idriftsættelse.
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Første skridt i implementeringsfasen er udarbejdelse
skaleringsstrategi for løsningens indfasning og forankring
organisationen.

af en
bredt i

Formelt er løsningen driftsklar på baggrund af testfasen, men der opstår
ofte uforudsete problemstillinger, når en løsning sættes i drift. Derfor er der
behov for ekstra beredskab til tekniske justeringer og support på løsningen
i implementeringsfasen.
Forandringsprocessen kræver løbende kommunikation, oplæring og
vedvarende fokus på at hjælpe slutbrugeren med anvendelse af løsningen i
praksis. Derudover igangsættes en langsigtet feedbackplan for løsningens
performance.

Kapitel 3: Advanced analytics og værdikæden

Vedligeholdelsesfasen sikrer modellens stabilitet, sikkerhed og performance

Ide

Analyse

PoC

Udvikling

Test

Implementering

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af modellens tekniske setup og modellens
performance

Løbende iteration: Processen er iterativ mellem hver procesfase,
hvorfor bevægelsen mellem faserne kan ske løbende og gentaget

Fremgangsmåde: To væsentlige elementer gør sig gældende i
vedligeholdelsesfasen. Det første er support og kontinuerlig monitorering af
løsningens tekniske setup for at understøtte stabil og sikker drift. Det andet
er monitorering af modellens performance.

For hver procesfase, der gennemføres, tilføres yderligere viden, som
kvalificerer løsningen. Nogle procesfaser kan give indsigt i, at visse valg,
der er truffet tidligere i processen, ikke er hensigtsmæssige.

Til at understøtte stabil og sikker drift af løsningen skal der beskrives og
etableres driftsprocedurer og forretningsgange for support af løsningen.
Monitorering af modellens performance foretages i tæt kontakt med
forretningen ift. eventuelt ændrede behov, der kræver nye testcykler og
fejlkorrektioner for at løsningens værdiskabelse vedligeholdes.
Modellen overvåges også ift. uhensigtsmæssige systematiske fejl, hvor
modellen kan have indlejret karakteristika i data, der ikke er
hensigtsmæssige for opgavevaretagelsen.
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Efter hvert procestrin skal der derfor være en evaluering af behovet for at
træde et procestrin tilbage for at foretage ændringer. Fx kan der i PoCfasen opstå dybere indsigt i forretningsgangen, der implicerer, at yderligere
data skal tilføres modellen. I testfasen kan der opstå praktiske problemer,
der nødvendiggør yderligere udvikling. Og i implementeringsfasen kan der
opstå viden om behovet for yderligere tests, der kan optimere løsningens
performance ift. forretningens behov.
Derudover indebærer idriftsættelen af advanced analytics-løsninger
kontinuerlig videreudvikling, da modellen ofte skal tilpasses ændringer i
forretningsbehov og data.

Sektion 3
_______

Problemlandskab
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Kapitel 4
_______
Udfordringer ved advanced
analytics på tværs af staten

Kapitel 4: Udfordringer ved advanced analytics på tværs af staten

Erfaringskataloget fokuserer på de væsentligste, tværgående udfordringer
Erfaringskataloget afdækker de væsentligste, tværgående
udfordringer i staten og identificerer deres håndteringsmuligheder
Erfaringskataloget er udarbejdet gennem en tredelt analysefase, hvor
problemlandskabet først er afdækket i bredden og dernæst prioriteret ud fra
de enkelte udfordringers betydning for realiseringen af advanced analyticsløsninger. Herefter er der identificeret en række tiltag med formål at
håndtere de væsentligste, tværgående udfordringer ved anvendelse af
advanced analytics i staten.

Erfaringskataloget opstiller en række håndteringsmuligheder for de væsentligste, tværgående udfordringer

Datakvalitet

Vidensopsamling

Vidensopsamling: Erfaringskataloget er baseret på en tværgående
opsamling af eksisterende viden om udfordringer ved advanced analytics,
der er dokumenteret lokalt i de statslige institutioner.

Spørgeskema

Spørgeskema: Konklusionerne fra vidensopsamlingen er kvalificeret
gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor de statslige institutioner har
vurderet betydningen af udfordringerne for realiseringen af advanced
analytics-løsninger i deres organisation. Resultaterne fra spørgeskemaet
har informeret udvælgelsen af fire væsentligste udfordringer.

Interview

Interviewrunde: En række statslige institutioner har positive erfaringer med
implementeringen af tiltag, der skal imødekomme de fire udfordringer. I
analysefasens sidste del, er gennemført interviews med statslige
institutioner, der har bidraget med 19 cases for, hvordan de fire primære
udfordringer kan håndteres.
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21 udfordringer
identificeres

21 udfordringer
prioriteres til fire

19 cases opstilles
for de fire
udfordringer

Kapitel 4: Udfordringer ved advanced analytics på tværs af staten

Vidensopsamlingen afdækker problemlandskabet i bredden
Gennem en systematiseret gennemgang af de dokumenterede udfordringer for anvendelsen af advanced analytics, er der identificeret tre
udfordringer inden for hver af faserne i værdikæden

Ide
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Analyse

3,7

Datakvalitet
og -klargøring

3,2

Juridiske
spørgsmål

2,4

Topledelse

3,8

Silotænkning

PoC

Udvikling

2,6

Beslutningshierarki

3,5

Driftsarkitektur

2,6

PoCkompetencer

Intern/ekstern
2,5
forankring

3,1

Dataoverblik

2,3

Teknologisk
vidensniveau

2,5

3,6

Ny dataarkitektur

Processtyring

Test

Implementering

Vedligeholdelse

3,4

Prioritering
fra drift

3,3

Ressourcemobilisering

3,2

Vidensudveksling

2,7

Uklar
ansvarsfordeling

2,8

Uforudsete
fejl

2,9

Koordination

2,6

Organisatorisk
rigiditet

2,4

Modvilje hos
brugere

2,5

Strategiske
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Spørgeskemaets resultater viser udfordringernes hyppighed og effekt
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Kapitel 4: Udfordringer ved advanced analytics på tværs af staten

Fire tværgående udfordringer med potentiale for erfaringsudveksling
De statslige institutioner peger på de fire største udfordringer
Spørgeskemaet blandt de statslige institutioner viser hyppigheden og
betydningen af 21 udfordringer. Institutionerne har vurderet, i hvilken grad
de enkelte udfordringer hæmmer realiseringen af advanced analyticsløsninger i deres organisation. Svarfordelingen viser samtidig et potentiale
for erfaringsudveksling, da nogle institutioner i mindre grad, eller slet ikke,
oplever de primære udfordringer som et problem. Resultaterne viser de fire
væsentligste, tværgående udfordringer:
Silotænkning: Udfordringen om manglende synergi mellem faggrupper og
organisatoriske enheder, der særligt kan hæmme realiseringen af advanced
analytics-løsninger under idefasen.
Datakvalitet og -klargøring: Udfordringen om mangler ved data, der
reducerer dets egnethed til brug for advanced analytics-løsninger, hvilket
kan hæmme realiseringen af advanced analytics-løsninger i analysefasen.
It-arkitektur: Udfordringen om it-arkitektur, som ikke er understøttende for
indsamling, udstilling og anvendelse, der særligt kan hæmme realiseringen
af advanced analytics-løsninger under udviklingsfasen.
Juridiske spørgsmål: Udfordringen om juridiske spørgsmål om tvivl ved
lovhjemmelsgrundlaget for anvendelse af data til andre formål, end de er
indsamlet til. Dette er både inden for og på tværs af myndigheder.

Erfaringskataloget opstiller en række håndteringsmuligheder for fire tværgående udfordringer i staten

Datakvalitet
Silotænkning
6%

29%

47%

18%

Datakvalitet og -klargøring
6% 12%

18%

35%

29%

n=17

It-arkitektur
13%

13%

60%

13%

n=15

Juridiske spørgsmål
35%

24%

”

24%

18%

n=17

I hvilken grad påvirker udfordringen realiseringen af
advanced analytics-løsninger i din organisation?

Slet ikke

I mindre grad

I moderat grad

I høj grad

Bemærk: Udfordringerne om ‘driftsarkitektur’ og ‘ny dataarkitektur’
behandles som en samlet udfordring i undersøgelsens tredje fase pga.
det betydelige overlap.
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n=17

I meget høj grad

Sektion 4
_______
Cases til håndtering

Kapitel 5
_______
Silotænkning

Kapitel 5: Silotænkning

Idefasen

Silotænkning hæmmer idegenereringen og udviklingen af advanced analytics
Silotænkning skaber en udfordring for vidensdeling, samarbejde og
ejerskab om advanced analytics-løsninger

Silotænkning kommer særligt til udtryk på tre dimensioner

Silotænkning er en klassisk udfordring i mange organisationer.
Udfordringen er særlig fremtrædende ved advanced analytics-løsninger,
idet udviklingen af disse løsninger går på tværs af it-medarbejdere,
frontmedarbejdere, forretningsudviklere og data scientists. Silotænkning
kommer særligt til udtryk ved:

Silotænkning

Vidensdeling: Data scientists skal have indgående kendskab til
forretningen for at udvikle værdiskabende løsninger, mens forretningen skal
have kendskab til mulighederne i advanced analytics for at kunne
identificere potentielle løsninger, der kan skabe forretningsværdi.
Manglende vidensdeling kan resultere i færre identificerede muligheder.
Samarbejde: Udviklingen af advanced analytics-løsninger kræver et
integreret samarbejde på tværs af organisationen mellem forskellige
fagligheder. I en organisation, hvor der ikke er historik for denne type
samarbejde, kræver det en model for tværgående samarbejde om
advanced analytics-løsninger.
Ejerskab: Integrationen af advanced analytics-løsninger i en siloopdelt
organisation kan skabe udfordringer i form af uklarhed om den tværgående
ansvarsfordeling og ejerskab for løsningen.
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Vidensdeling

Samarbejde

Ejerskab

Kapitel 5: Silotænkning

Idefasen

Tre typer tiltag kan bidrage til at afhjælpe problemer med silotænkning

Tiltagene kan afhjælpe forskellige problemer afledt af
faglig silotænkning

• Matrixenhed

• Accelereret
projektmodning

Samarbejdsmetoder: Indbefatter procesmetoder til at gennemføre et
tværgående samarbejdsprojekt til udvikling af advanced analytics-løsninger.
Til det har Miljøstyrelsen udarbejdet en metode til accelereret projektmodning (s. 33).

• Ambassadørarbejde

Kultur og kompetencer: Er tiltag, der faciliterer vidensdeling og bidrager til
at skabe større ejerskabsfølelse om advanced analytics-løsninger. Det kan
eksempelvis være ambassadører for analytics på tværs af institutionen (s.
35), inddragelsen af hele organisationen til idegenerering om mulige
løsninger eller kompetenceudvikling af medarbejdere (s. 36).

• Inddragende
idegenerering
• Kompetenceudvikling
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De interviewede institutioner har angivet seks forskellige tiltag, de har taget
i brug for at afhjælpe udfordringerne forbundet med silotænkning.
Initiativerne kan kategoriseres inden for tre overordnede typer:
Organisering: Dækker over organisatoriske ændringer til nedbrydning af
silotænkning. Til det har Finanstilsynet og Miljøstyrelsen oprettet to
forskellige typer matrixenheder til at varetage tværgående arbejde (s. 31).
Derudover har Finanstilsynet også oprettet en tværgående styregruppe til
prioritering og koordinering af advanced analytics-løsninger (s. 32).

• Tværgående
styregruppe

Vidensdeling

Organisatoriske ændringer, nye samarbejdsmetoder og tiltag der
fremmer kulturforandring og nye kompetencer

Samarbejde

Ejerskab

Kapitel 5: Silotænkning

Idefasen

Matrixenheder kan organisatorisk være drivkraften bag analytics-projekter

Matrixenheden i Finanstilsynet har en tværgående
organisatorisk forankring

Matrixenhed
Beskrivelse: For at understøtte tværgående samarbejde om advanced
analytics-løsninger har institutioner oprettet en tværgående matrixenhed,
der har ansvar for løsningernes udvikling. Finanstilsynet vil etablere et
Analytics Centre of Excellence (ACE), og Miljøstyrelsen har oprettet
enheden JUMP. Forskellen på de to enheder er, hvor meget ansvar
enheden selv har for at udvikle løsninger. JUMP har en faciliterende rolle og
består af projektledere, mens ACE skal have en intern udviklingskapacitet.
Enhedernes tværgående matrixfunktion består i, at de fra projekt til projekt
indgår i et integreret samarbejde med fagkontorer: Der oprettes et team
med fagspecialister samt udviklere og projektledere fra matrixenheden.
Formål: Matrixenheder afhjælper særligt to aspekter af silotænkning. De
skaber en formaliseret kanal for vidensdeling, hvor alle ved, hvem de kan
gå til, hvis de har en ide eller et spørgsmål. Derudover udgør de en ramme
for at etablere et samarbejde ml. it, udvikling og forretning.
Forudsætninger: Ingen forudsætninger.
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Fagkontor

Fagkontor

Fagkontor

Analyticsprojekt

Analyticsprojekt

Analyticsprojekt

Analytics
Centre of
Excellence
Økonomisk
sekretariat

It-kontoret

Analyse og datakontoret i
Finanstilsynet

Kontoret med ansvar
for Finanstilsynets itarkitektur og it-drift

Kapitel 5: Silotænkning

Idefasen

En tværgående styregruppe bidrager med prioritering og koordinering på tværs

Den tværgående styregruppe repræsenterer
Finanstilsynets fire fagsøjler
Tværgående
styregruppe

Tværgående styregruppe

Formål: Den tværgående styregruppe bidrager til at afhjælpe to
dimensioner af silotænkning. Først og fremmest udgør det et formelt forum
til vidensdeling om analytics-aktiviteter på tværs af styrelsen. For det andet
kan evt. forskellige incitamenter adresseres og afklares tidligt i processen,
hvilket sikrer et bedre samarbejdsklima på tværs.
Forudsætninger: Åben dialog om prioritering af projekter, herunder hvad
der er muligt ift. ressourcebelastningen på tværs af styrelsen.
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Pengeinstitut og
Realkredittilsyn

En kontorchef
fra hver fagsøjle sidder i
styregruppen

Fagsøjle

Kontorchefen
i analyse- og
datakontoret er
formand

Fagsøjle

●

Direktion

Beskrivelse: Finanstilsynet har oprettet en tværgående styregruppe, der
har ansvar for at prioritere og koordinere, hvilke analytics-indsatser der skal
igangsættes, hvornår og hvordan. Styregruppens formand, med ansvaret
for ACE, er kontorchefen for Økonomisk Sekretariat, mens de tre øvrige
fagsøjler er repræsenteret ved en kontorchef. Styregruppen betjenes af
teamlederen i ACE. Teamlederens ansvar er at skabe overblik over mulige
analytics-løsninger, deres potentialer og tidsforbrug, hvorefter styregruppen
koordinerer, hvilke projekter der skal prioriteres.

Fagsøjle

Finansiel Kriminalitet og
Adfærdstilsyn

●

Forsikrings- og
Pensionstilsyn

● ACE

sekretariatsbetjener
styregruppen

Fagsøjle
Kapitalmarkedstilsyn

Analytics Centre
of Excellence
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Idefasen

Accelereret projektmodning er en ramme for det gode samarbejde om analytics

Faser for afprøvning af ideer inden for advanced analytics
og tidsangivelse for ressourcebidrag fra forretningen

Accelereret projektmodning
Beskrivelse: Miljøstyrelsen har udviklet et koncept for en procesmetode til
gennemførelsen af analytics-løsninger. Hver gang der identificeres et muligt
problem, som kan løses med digitalisering, bliver ideen kørt gennem et
accelereret projektmodningsforløb. Ophavet til metoden var at skabe et
koncept for hurtig afprøvning af nye digitaliseringsmuligheder i et integreret
samarbejde med forretningen. Fra ide til udvikling af en prototype, er der fire
faser, ”screening”, ”konfiguration”, ”modning” og ”udvikling”.
Formål: Arbejdsgangen bidrager til nedbrydning af silotænkning, da
metoden skaber en formaliseret ramme og fastlægger processer for
samarbejdet mellem forretning, analyse og it.
Forudsætninger: Det er vigtigt, at behovet og ideerne til nye løsninger
opstår i forretningen, og at der indgås en klar aftale om samarbejdet.
Metoden kræver også projektledelse med kompetencer til at facilitere denne
type udviklingsforløb.
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3t

3d
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3u
3m

MODNING

UDVIKLING

Prototype
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Idefasen

Accelereret projektmodningsaktiviteter og leverancer for en analytics-ide

3t
SCREENING

3d
KONFIGURATION

3u

3m

MODNING

UDVIKLING

AKTIVITETER

Screeningsspørgsmål besvares
med input fra forretningen (tre
timer).
Projektejer udpeges
Projektscreeningsprofil udfyldes og
forelægges porteføljestyregruppe,
der beslutter om der er grundlag
for at gå videre til næste fase.

Projektet analyseres yderligere med input
fra forretningen (max. tre dage fra seniorressource)
Projektet konfigureres ift. formål og
modningsproces / fremgangsmåde
Projektbeskrivelse udfyldes og forelægges
styregruppen. Styregruppen beslutter, om
der er grundlag for næste fase.

Projektet modnes gennem
yderligere analyse og/eller
teknologiafprøvning med input fra
forretningen
Afprøvning af kritiske tekniske
succesfaktorer gennem prototyper
Væsentlige interessenter og
finansieringen fastlægges

Første udviklingsfase gennemføres og
der udarbejdes en egentlig
konceptafprøvning på baggrund af den
afgrænsning, der er valgt i
modningsfasen.
Forretningen allokerer fagpersoner til
afprøvningsarbejdet.

LEVERANCER

Screeningsprofil på en enkelt side,
der vurderer tiltagets egnethed

Konfigurationsprofil, der beskriver
målsætningen for projektet, hypoteser for
løsningen, mulige gevinster samt
ressourcer og fremgangsmåde for
projektmodningsforløbet
Proof of technology findes eller udføres

Projektbeskrivelse, der beskriver
Proof of Concept
Proof of Concept afprøvet med et
meget smalt brugerpanel
Afleveres til PMO, hvis teknologien
er moden nok til at kunne indkøbes
fra leverandører

En praktisk anvendelig løsnings
prototype er afprøvet med
interne/eksterne brugere.
Beslutningsgrundlag for videre udvikling
og senere udrulning af løsning i
produktion
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Kapitel 5: Silotænkning

Idefasen

Forståelse og forankring af advanced analytics kræver medarbejderinddragelse

Ambassadørarbejde

Inddragende idegenerering

Beskrivelse: Ambassadørarbejde indebærer flere forskellige aktiviteter på
tværs af styrelsen, hvor målet er at oplyse medarbejdere på tværs af
styrelsen om, hvorfor advanced analytics-løsninger skaber værdi for dem.
Det kan gøres på flere forskellige måder. I Finanstilsynet afholdes ”Town
Hall”-møder, hvor der oplyses om PoC-projekter, mens der også informeres
på kontormøder og husmøder. I Miljøstyrelsen foretages en lignende
indsats for tværgående information bl.a. ved inspirationsmøder med
fortællinger om use cases og værdien ved advanced analytics-løsninger.

Beskrivelse: Inddragende idegenerering er kendetegnet ved, at
medarbejdere aktiveres til idegenerering om potentielle advanced analyticsideer. Institutionerne har grebet det lidt forskelligt an. Nogle laver
heldagsworkshops for hele institutionen, hvor alle bidrager med ideer til
potentielle løsninger, andre afholder det med hvert enkelt fagkontor på
kontorseminarer, mens andre udvælger bestemte medarbejdere med
dataforståelse til idegenerering på deres fagområder.

Formål: Ambassadørarbejde fremhæves som vigtigt for nedbrydning af
silotænkning, da det er en central kanal for at oplyse medarbejderne og
afmystificere dagsordenen. Det modner organisationen og fremmer den
digitale transformation.
Forudsætninger: Flere fremhæver, at det er centralt at have konkrete use
cases, der tydeligt eksemplificerer, hvordan advanced analytics skaber
værdi.
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Formål: Inddragende idegenerering er et redskab til at afhjælpe problemer
afledt af faglig silotænkning. Det bidrager til at aktivere alle medarbejdere,
modne organisationen og skabe ejerskab for potentielle løsninger, der
igangsættes efterfølgende. Finanstilsynet og Miljøstyrelsen fortæller
desuden, at det bidrager væsentligt til dannelsen af et større idekatalog og
en bredere pipeline for advanced analytics-løsninger.
Forudsætninger: Det er væsentligt, at medarbejderne har nogen grad af
forståelse for mulighederne i advanced analytics for at kunne bidrage med
mulige anvendelsesmuligheder og løsninger.

Kapitel 5: Silotænkning

Idefasen

Kompetenceudvikling øger kompetenceniveauet og den tværfaglige bevidsthed
En række fællesstatslige kurser skal bidrage til
kompetenceudvikling med relevans for advanced analytics

Kompetenceudvikling
Beskrivelse: Data science er en videnskab, der først i de seneste år er
blevet taget i brug i det offentlige. Der er derfor mangel på disse
kompetencer samt usikkerhed om, hvilke kompetencer der er behov for.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen valgte i sommeren 2019 at sende en
række medarbejdere fra forskellige dele af organisationen på sommerskole i
data science anvendt i en samfundsfaglig kontekst.

Statens Digitaliseringsakademi
Data og sikkerhed
Strategi og forretningsudvikling
Styring og samarbejde
Projekter og videreudvikling

En række kurser i staten, på universiteter og i det private kan være
relevante for kompetenceudvikling til understøttelse af advanced analytics.
Digitaliseringsstyrelsen arbejder på en række fællesstatslige kurser, der skal
styrke samarbejdet mellem tekniske specialister og generalister.
Formål: I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kompetenceudvikling
bidraget til større forståelse for advanced analytics på tværs af styrelsen.
Styrelsen udvalgte bevidst personer fra forskellige kontorer for at skabe
styrket fælles forståelse, sammenhold og netværk på tværs.
Forudsætninger: Det kræver ikke mere end nysgerrige medarbejdere.
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I 2019 etablerede Digitaliseringsstyrelsen ‘Statens Digitaliseringsakademi’. Her udbydes løbende kurser, der skal styrke de digitale
kompetencer i staten ved at klæde medarbejdere og ledere på til at
se, forstå og udnytte de muligheder, digitalisering skaber.
Kurserne er målrettet medarbejdere og ledere, som ikke har en itfaglig baggrund og er tilpasset den virkelighed, som statsligt
ansatte arbejder i. Der er kurser på vej inden for bl.a. ‘data og
sikkerhed’ samt samarbejde på tværs af fagligheder med relevans
for digitalisering.

Kapitel 6
_______
Datakvalitet og -klargøring

Kapitel 6: Datakvalitet og -klargøring

Analysefasen

Datakvalitet og -klargøring udfordrer analysefasen bag advanced analytics
Udfordringer om datakvalitet og –klargøring vanskeliggør datas
anvendelse i advanced analytics-løsninger
Datakvalitet og -klargøring vedrører datas egnethed til et givent formål.
Udfordringerne herom er derfor særligt aktuelle i analysefasen, hvor data
udforskes og valideres. I interviewrunden er identificeret en række
problemstillinger, der fordeler sig inden for tre overordnede dimensioner:

Udfordringen om datakvalitet og -klargøring består af
mangler inden for tre overordnede dimensioner:

Datakvalitet og -klargøring

Indsamling: Udfordringer med datakvalitet kan skyldes fejl ved
indsamlingen. Der kan være problemer forbundet med datas korrekthed,
dvs. hvorvidt data måler, det vi tror, og hvorvidt det er tilfældet, hver gang vi
måler. Det kan også være en udfordring, at data ikke er hverken komplet
eller aktuel, dvs. at de nødvendige data til et givent behov ikke er indsamlet.
Lagring og udstilling: Udfordringer med datakvalitet kan også skyldes
måden, hvorpå data lagres og udstilles i systemer. Der kan være problemer
med tilgængeligheden af data, dvs. organisationens mulighed for at tilgå
data. Der kan også være udfordringer med datas kompatibilitet på tværs af
organisationens systemer.
Forberedelse: Udfordringer kan afsluttende skyldes måden, hvorpå data
klargøres, når data skal forberedes til en konkret advanced analyticsmodellering. Der kan være udfordringer forbundet med manglende
genbrugelighed og ineffektiv arbejdsdeling, der besværliggør dataforberedelsen og gør denne unødvendigt tidskrævende.
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Indsamling

Lagring
og udstilling

Forberedelse

Kapitel 6: Datakvalitet

Analysefasen

Datakvalitet og -klargøring kan forbedres via organisering og standardisering
Tiltagene kan afhjælpe udfordringer vedr. indsamling,
lagring, udstilling og klargøring

• Data governance-model

• Dataejerskab

• Værktøjer i R, Python og
GIT
• Formalisering af
behovsdrevet feedback
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Lagring & udstilling

De interviewede institutioner har angivet fem forskellige tiltag, der kan
forbedre kvaliteten og klargøringen af data. Tiltagene kan kategoriseres som
værende hhv. organisatoriske og standardiserende. De organisatoriske
tiltag forbedrer datakvaliteten, inden data har en konkret brug, mens de
standardiserende tiltag optimerer klargøringsprocessen, når data skal
modelleres i en given løsning
Organisering: De organisatoriske tiltag dækker over forskellige data
governance-tiltag, der vedrører klar ansvarsfordeling, organisering og
processer til at styre data som et aktiv. Det er på tværs af organisationens
enheder, forretnings- og funktionsområder samt it-arkitektur. Her har
Lægemiddelstyrelsen udviklet en dybdegående model for rolle- og
ansvarsfordelingen (s. 40). Fødevarestyrelsen i gang med forankringen af
dataejerskab (s. 42).

• Måling og sikring af
datakvalitet

Indsamling

Organisatoriske og standardiserende tiltag kan imødekomme
udfordringer om datakvalitet og -klargøring

Forberedelse

Standardiseret klargøring: De standardiserende tiltag vedrører
transformationen af data til brug i en partikulær analysemodel. Det er via
den ofte tidskrævende proces ’data wrangling’, hvor data hentes fra
kildesystemer eller analyseplatform, klargøres og ordnes under udviklingen
af en konkret analysemodel. Hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har de
optimeret processen gennem konsolidering af specifikke værktøjer og
formalisering af et behovsdrevet feedback-loop (s. 45).
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Analysefasen

Lægemiddelstyrelsen etablerer en data governance-model i DAC
LMST har udarbejdet en data governance-model til styring
af datakvaliteten i deres nye Dataanalysecenter (DAC3)

Beskrivelse: Lægemiddelstyrelsens data governance-model er generisk på
tværs af datatyper, som skal lagres i Dataanalysecenterets (DAC) datasø.
Modellen skal sikre datas kvalitet og sikkerhed gennem den fulde livscyklus:
fra datas indsamling til udfasning. Centralt for modellen er en udvidet
rollestruktur, der specificerer en klar ansvarsfordeling samt grænsefladerne
for samarbejde. Rollestrukturen er afledt af den særlige servicemodel, som
anlægges for samarbejdet ml. DAC og forretningen mhp. at understøtte
anvendelsen af advanced analytics. Rollestrukturen skal styre processerne i
DAC’s datasø, der er struktureret på baggrund af en livscyklusmodel.
Formål: Data governance-modellen øger datakvaliteten gennem sikker og
effektiv håndtering af data samt optimering af datas brugbarhed.

Forudsætninger: Data governance for DAC er tæt integreret med den
omkringliggende forretnings- og organisationsstruktur, og tager bl.a. afsæt
den i databeskyttelse og informationssikkerhed, der gælder for
myndigheden som helhed.

Platform engineer

Data engineer

Data governance-model

Pipeline datafangst,
design og levering

Transformationskrav

Platformsdrift og
-monitorering

Dataintegration

Modeloptimering

Platforms
governance og
compliance

Modeltest og
validering

Datakvalitetsstandarder

Infrastruktur setup
og ledelse

Autorisation og
adgang

Datasikkerhed
og compliance
Kvalitetssikring
Databeskyttelse og
informationspolicy

Datakrav
og datakatalog

Platform data scientist

3

Data manager

Informationssikkerhedskoordinator

DAC er Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter, der bl.a.
skal forbedre rådgivningen om nye lægemidler via advanced
analytics. DAC forventes åbnet i 2020.
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DAC’s data governance-model etablerer en klar rolle- og ansvarsfordeling

Data manager

Information security
coordinator

Data engineer

Platform data scientist

Plaform engineer

Faciliterer effektiv
kommunikation ml.
dataejere og
dataanvendere mhp.
beslutningstagning

Sikrer overholdelsen af
krav til informationssikkerhed fra datas
indsamling til udfasning

Udvikler og drifter proces
for dataforberedelse med
sikring tilgængelighed,
vedligeholdelse og
udstilling af rådata

Agerer primær ansvarlig
for kvalitet og sikkerhed
i de analytiske modeller,
der er produktionssat

Opsætter infrastruktur til
datasø samt sandboxmiljøer og danner bro til
den daglige it-funktion

Ansvar

Ansvarlig for de daglige,
operationelle procedurer
til sikring af datakvaliteten med bidrag til
løsninger

Ejer krav til
informationssikkerhed,
adgangsstyring, regler
for opbevaring og
sletning

Ansvarlig for
monitorering af
dataforberedelsesprocessen

Ejer krav til kvalitet af
modeller, vedligeholder
og kommunikerer
retningslinjer for
forvaltning af modeller

Styrer og monitorer driften
af platformsinfrastruktur
og imødekommer krav fra
data engineers og data
scientists

Samarbejde

Eskalerer datakvalitetsproblematikker til rette
beslutningstager og
godkender dataadgange
under tilsyn af DPO

Eskalerer informationssikkerhedsproblemer til
sikkerhedsforum eller
DPO

Tæt samarbejde med
platform data scientists
til sikring af
produktionssatte
modeller

Tæt samarbejde med
data engineer og data
scientists uden for DAC

Dagligt samarbejde med
data engineer og
platforms data scientist

Rolle
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Fødevarestyrelsen forankrer dataejerskab via gradvis udrulning i forretningen
Fødevarestyrelsens dataejerskab udrulles gradvist i
forretningen med udgangspunkt i fagenhederne

Dataejerskab
Dagligt
møde

Beskrivelse: Dataejerskab indebærer placering af det overordnede ansvar
for datakvaliteten. Det vil typisk placeres for specifikke dataunderstøttede
kerneopgaver i organisationen. I Fødevarestyrelsen er dataejerskabet
placeret i forretningen ud fra princippet om, at ejerskabet er hos dem, der
har ansvaret for lovhjemmelsgrundlaget for dataindsamlingen. Det sikrer
den rette incitamentsstruktur ift. at vedligeholde datakvaliteten.
Fødevarestyrelsens dataejere er medlemmer af et tværgående dataråd,
som sikrer koordination og prioritering for arbejdet med datakvaliteten.
Dataejerskabet er under iterativ udvikling for at sikre forankring og etableres
derfor gennem gradvis udrulning, hvor et projektteam arbejder med
fagenheden i et sprintbaseret projektforløb.
Formål: Forankringen af dataejerskab skal øge pålidelighed og
tilgængelighed af data samt bidrage til udviklingen af en datadrevet kultur.
Forudsætninger: FVST er selv den primære dataproducent for styrelsens
forretningsbehov, hvorfor princippet for placeringen af ejerskab er relativt
ukompliceret.
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Flow for
placering af
dataejerskab

DFprojektteam

Fagenhed 1

Dataejerskab placeres hos den ansvarlige for
lovhjemmelsgrundlaget til dataindsamlingen

Fagenhed 2
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Analysefasen

Fødevarestyrelsens dataejerskab forankres via dataejere og data stewards
Generisk rollebeskrivelse

Ejerskab i praksis

Dataejeren er overordnet ansvarlig for:

Placeringen af dataejerskab: Forankringen af dataejerskab følger
en struktureret proces, der med udgangspunkt i fagenhedens
kerneopgaver kortlægger: 1) de understøttende datasæt, 2)
relevante systemer til indsamling og udstilling og 3) relevante
interessenter. Dernæst opstilles potentialerne for bedre datakvalitet
og – anvendelse, der beskrives, prioriteres og eksekveres i et
kortvarigt, agilt projektforløb.

• Formålet med dataindsamlingen
• At data kan anvendes til tiltænkte formål
• At indsamlingen kan foregå og bringes til ophør

• Faglige- og dokumentationsvejledninger for
dataindsamlingen
• Overvågning og kvalitetssikring af data
• Fortrolighed af data
Data steward er ansvarlig for:
• Kvaliteten af et defineret datasæt på daglig basis

• Udarbejdelse af kvalitetsregler, hvorved data måles,
der godkendes af dataejer
• Udførelse af udviklingsopgaver om datakvaltiet og
dataanvendelse i og på tværs af enheder
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Efter forankringsprojektet er gennemført drives ejerskabet af
dataejer og data stewards.
Dataejerskab
Opmærksomhedspunkter: Data stewards har behov for hjælp til
forberedelse og facilitering af tværgående udviklingsopgaver med
flere interessenter. Hjælpen ydes af erfarne facilitatorer, fx
leankonsulenter.
Snitfladen ml. dataejere og -producenter er udfordrende at definere
og lede. Denne tvivl afklares i datarådet, der mødes hver anden
måned.
Forankringen af dataejerskab afdækker potentialer for databrug,
hvorfor der følgende en væsentlig og konstant stigende
efterspørgslen efter modellerings- og rapportværktøjer.
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Analysefasen

UFST sætter eksplicitte mål for datakvaliteten, der monitoreres proaktivt
EUTK i UFST måler eksplicitte datakvalitetsdimensioner, der
sikres og monitoreres gennem forskellige it-tiltag

Måling og sikring af datakvalitet

Formål: Gennem eksplicitte mål for datakvaliteten, kan datakvaliteten
monitoreres proaktivt med formålet om at maksimere datakvaliteten.
Forudsætninger: Monitorering og måling af datakvaliteten kræver, at data
er veldefinerede med ratificerede mål for kvaliteten. Desuden er
digitalisering af data nødvendig for effektiv kvalitetssikring.

Krav til teknologi,
artefakter og governance

Pålidelighed

3. parts validering (f.eks. blockchain el. (åbne) API’er)

Teknisk
validitet

Moden data governance og forretningsprocesser (IM)

Aktualitet

Integreret it-support for processer fra ende til anden (AW)

Integritet

Styret informations-, forretnings- og systemarkitektur (EA)

Unikhed

Én autoritative kilde til master data (MDR))

Konsistens
Komplethed

Strikt systemarkitektur (EIM, Data Bank)
Valideret datafangst (systemarkitektur + datakvalitetsværktøj)
IM: Information Management

MDR: Master Data Repository

AW: Automatiserede Workflows

EIM: Enterprise Information Model

EA: Enterprise Arkitektur
Kilde: Tolds datastrategi (UFST, Udvikling 2).

44

It-modenhed

Påkrævet it-modenhed
(akkumulerede krav)

Beskrivelse: EUTK i UFST har sat eksplicitte mål for datakvaliteten, der
afspejler datas egnethed for forretningsprocesser i Told. Der er opstillet syv
komplementære dimensioner, hvor graden af opfyldelse af de enkelte
parametre har indflydelse på datas egnethed i en given anvendelse af
advanced analytics. Kvantificeringen af datakvaliteten kræver klart defineret
data samt opstilling af et målbillede, som kvaliteten kan sammenlignes med.
Målingen kræver it-understøttelse, der påvirker muligheden for at
kontrollere, monitorere og vedligeholde data. Der er derfor opstillet en
række teknologiske krav, som skal bidrage til at øge og måle datakvaliteten.
Det er sværest at måle komplethed og lettest at måle pålidelighed.

Kvalitetsdimension
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Analysefasen

UFST optimerer klargøringen af data via værktøjer og formaliserede processer
UFST strømliner klargøring af data gennem udvikling og
konsolidering af værktøjer på tværs af organisationen

Standardisering af datas klargøringsprocesser
Beskrivelse: Data wrangling, ifm. udviklingen af en konkret analysemodel,
foretages i UFST af data scientists. Processen består i forskellige trin:
dataindlæsning,
datasamkøring,
rensning,
validering,
filtrering,
omarrangering og beregning af nye variable. Det estimeres, at op til 80% af
modeludviklingsfasen for en data scientist bruges på denne proces, der er
essentiel og nødvendig for den analytiske opgave. UFST arbejder på at
optimere processen gennem tre tiltag. 1) Via udvikling af konkrete værktøjer
og services, der kan (gen)bruges i hele Skatteforvaltningen. 2) Ved
implementering og overholdelse af data governance. 3) Gennem løbende,
struktureret dialog mellem data scientists og data management, hvor
arbejdsfordelingen i wrangling-processen besluttes, så validering, rensning
og berigelse med forretningslogik, sker så tidligt som muligt i dataflowet.
Formål: At løfte datakvaliteten mhp. øget tilgængelighed og anvendelighed
til analyseformål. Derudover at sikre den bedst mulige arbejdsdeling og
mellem henholdsvis data scientists og data management.
Forudsætninger: Struktureret, løbende dialog imellem data scientists og
data management. Desuden stiller udviklingen af egne services krav om
dybe kompetencer hos medarbejderne inden for softwareudvikling.
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1

Dataindlæsning: UFST har udviklet en række services til at
indlæse analysevenlige data på en strømlinet, ensartet måde.
Flere af disse services anvendes på tværs af Skatteforvaltningen

2

Dataudforskning: Data udforskes med visualiseringer og
deskriptiv statistik. Dette for at skabe overblik og forståelse for
data.

3

4

5

Missing-værdier: I UFST’s modelleringer med maskinlæring
håndteres manglende observationer typisk ved at anvende den
fremgangsmåde, der giver udslag i den højeste træfsikkerhed.
Transformation: UFST definerer data-præprocesseringspipelines for modelspecifikationer, der kan trænes samlet. Det
minimerer operationelle risici og den samlede udviklingstid.
Styrelsen har blandt andet selv udviklet en pakke til formålet i R,
der er udgivet som open source på CRAN og GitHub.
Versionsstyring: UFST anvender versionsstyring til at sikre
sporbarhed og reproducerbarhed af deres modelleringer. Til
det anbefales eksempelvis open source værktøjet GIT.
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Analyse- og udviklingsfasen

It-arkitektur er en grundforudsætning for gode advanced analytics-løsninger
It-arkitektur skal både understøtte samling af data, udvikling og drift
af løsninger

It-arkitekturen skal understøtte alle udviklingsfaser

‘Data science skal stå på ordentlig computer science’ - det er en udfordring
for mange institutioner. De offentlige institutioners it-arkitektur er ofte ikke
designet til advanced analytics. Det kan derfor være en udfordring at få
advanced analytics-løsninger i produktion, da de typisk stiller nye krav til itarkitekturen. Udfordringerne kommer primært til udtryk i tre forskellige trin
forbundet med udvikling og drift af advanced analytics-løsninger:

It-arkitektur

It-arkitektur til samling af data: Data skal samles, struktureres og gøres
tilgængelige forud for anvendelsen i advanced analytics-løsninger. Denne
proces kræver et overblik over institutionens data, hvilke systemer de er
lagret i, og hvordan it-arkitekturen skal konstrueres for, at data kan lagres,
kobles og anvendes til det analytiske formål, institutionen har.
It-arkitektur til udvikling: Udviklingen af advanced analytics-løsninger
kræver et lukket testmiljø til at undersøge, hvilke løsninger det er muligt at
udvikle. Denne arkitektur skal være forenelig med driftsarkitekturen, men
skal kunne adskilles fra driftsmiljøet.
It-arkitektur til drift: Endelig skal it-arkitekturen kunne understøtte, at
løsningen skaleres og er kompatibel med de øvrige systemer. Det er derfor
svært at omlægge den grundlæggende it-arkitektur uden, at det går udover
den daglige drift i en periode.
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It-arkitektur til
samling af data

It-arkitektur til
udvikling

It-arkitektur til
drift
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Analyse- og udviklingsfasen

Ændring af it-arkitekturen til analyseformål er en tidskrævende proces

Tiltagene indebærer målbilleder for, hvordan it-arkitekturen
ser ud for advanced analytics-løsninger

Laboratorier: Indebærer opsætningen af lukkede forsøgsmiljøer til
udvikling af advanced analytics-løsninger. I Erhvervsstyrelsen har de
etableret et Machine Learning Lab (ML-Lab), hvor løsninger kan testes og
udvikles (s. 50).

• Machine Learning
Lab

• ML-dataplatform
• Analytics
dataplatform

48

De interviewede institutioner har bidraget med forskellige tiltag til, hvordan
it-arkitekturen kan indrettes til at understøtte udvikling og drift af advanced
analytics-løsninger:
Databaser: Dækker over forskellige måder at samle og tilgængeliggøre
data. Typisk vil det indebære samling af data i en database, der enten har
en relationel eller grafstruktur. Valget herimellem afhænger af analyseformålet. I Erhvervsstyrelsen har de oprettet en grafdatabase, hvor al data,
der anvendes i deres advanced analytics-løsninger, samles (s. 49).

• Grafdatabase

It-arkitektur til
samling af data

For at understøtte advanced analytics-løsninger kræves flere
ændringer i it-arkitekturen

It-arkitektur til
udvikling

It-arkitektur til
drift

Dataplatform: Er den endelige driftsarkitektur, hvor data løbende
behandles fra kildesystemer til samling, analyse, udvikling og udstilling. I
Erhvervsstyrelsen har de udvidet deres SOA-arkitektur til også at være en
hændelsesarkitektur (s. 51). EUTK-programmet hos UFST etablerer en ny
it-arkitektur for at understøtte advanced analytics til toldkontrol (s. 53).
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Analyse- og udviklingsfasen

Databaser sikrer samling af data, mens typen bestemmes af analyseformålet
Forskel mellem relationel- og grafdatabase
Relationel database struktur

Grafdatabasen ”Knowledge graph”
Beskrivelse: Datavarehuse anvendes ofte til samling af data til
analysebrug. Særligt relationelle databaser er anvendte, da de er brugbare
til opbevaring af meget information på en struktureret og tilgængelige måde.
I enkelte tilfælde vil en grafdatabase bedre understøtte analyseformålet. En
relationel database er anvendelig til analyser med meget information om
enhederne, men med mindre behov for relationer mellem enheder. En
grafdatabase er særligt anvendelig til analyser af relationer mellem enheder,
da der er fokus på, hvordan to enheder er forbundet. Erhvervsstyrelsen har
oprettet grafdatabasen ”Knowledge graph”, hvor alt data fra kildesystemer,
der bruges i driftsmodeller, er struktureret og samlet. Grafdatabasen
understøtter styrelsens kontrolopgaver, da strukturen muliggør analyser af
relationer mellem virksomheder.
Formål: En database med samling af data er central for udvikling og drift af
advanced analytics-løsninger.
Forudsætninger: Muligheden for at integrere til kildesystemer, trække data
ud og koble data fra forskellige kildesystemer.
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Relationelle databaser kan
opbevare store mængder
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Id N
Grafdatabaser har data
struktureret efter, hvilken
relation enhederne har og
understøtter fx særligt
netværksanalyser og
klyngeanalyser
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Maskinlæring-laboratorie tillader lukket og sikker udvikling af modeller
Erhvervsstyrelsen ML-lab

Machine Learning-Lab (ML-Lab)
Beskrivelse: Erhvervsstyrelsen har oprettet et ML-Lab til udvikling af
advanced analytics-løsninger. Laboratoriet er et lukket miljø på styrelsens
egen on-premise server. På denne server kan data scientists tilgå data i et
lukket udviklingsmiljø. Ved at have et lukket udviklingsmiljø er sikkerheden
større, og algoritmernes belastning kan testes på en on-premise server.
Laboratoriet er opsat sådan, at hvis algoritmerne kan anvendes i deres
testarkitektur, kan de også driftes i deres driftsarkitektur.
Formål: Erhvervsstyrelsen anskuer opbygningen af ML-Lab som en vigtig
forudsætning for at opbygge kapabilitet til udvikling og idriftsættelse af egne
løsninger. Det giver et lukket, internt arbejdsrum, hvor forretningsviden og
udviklingskapacitet holdes internt i styrelsen.
Forudsætninger: Oprettelsen af et lukket testmiljø er omkostningstungt, og
der kan opstå fejl løbende. Erhvervsstyrelsen fremhæver derfor, at
ledelsens opbakning og indforståethed med risikoen for fejl er central. I
tillæg kræves en governance-model for styring og monitorering af data.

50

Data scientist
workspace

Data scientist
workspace

Data scientist
workspace

Træningsmiljø:

På denne platform kan data
scientists tilgå data og pakker til
udvikling samt træning af modeller

On-premise server:
Træningsmiljøet bruges på en
on-premise server til udvikling og
træning af modeller
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Den eksisterende arkitektur kan udbygges med et datahændelseslager
Erhvervsstyrelsens dataplatform til drift af advanced
analytics-løsninger

Machine Learning-dataplatform (ML-dataplatform)
Beskrivelse: Erhvervsstyrelsen har en hændelsesdrevet it-arkitektur,
hvilket betyder at deres maskinlæringsmodeller kan driftes i nær realtid.
Denne arkitektur er bygget oven på deres eksisterende serviceorienterede
arkitektur. Erhvervsstyrelsen vurderer det centralt for deres nuværende
løsninger, at de har bygget videre på den eksisterende arkitektur. For at
reagere rettidigt og på baggrund af data, fremhæver Erhvervsstyrelsen
særligt tre komponenter: 1) grafdatabasen, 2) cloud computing og 3)
datahændelseslageret. Udviklingen er beskrevet på side 52.
Formål: Erhvervsstyrelsens it-arkitektur er udviklet til at være
hændelsesdrevet, da myndighedsopgaven kræver reaktioner i realtid.
Forudsætninger: Erhvervsstyrelsen var en it-moden organisation, da de
begyndte arbejdet med advanced analytics. De fremhæver deres
eksisterende serviceorienterede it-arkitektur som en forudsætning for den
arkitektur, de har opbygget i dag.
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Knowledge
graph:
360° netværks-

Maskinlæring
model

analyse af
aktører og
livsforløb for
virksomheder

Maskinlæring
agent

Maskinlæring
dataplatform

Anvendersystem

Cloudbaseret
platform som
sikrer processer
kraft til drift af
modellerne i
nær realtid

Modellen
understøtter
frontarbejderens
opgavevaretagelse

Maskinlæring log

Datahændelseslager
Det registreres, hvad der sker med data for at danne metadata, hvilket hjælper til at forbedre modellen og processen
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Analyse- og udviklingsfasen

Fire udbygninger i Erhvervsstyrelsens it-arkitektur muliggør analytics-løsninger
1. fase

It-arkitekturen er først udbygget
gennem indførelsen af cloud, der
sikrer skalerbarhed.
I tillæg er indført containers, der
muliggør frit teknologivalg.
Derudover er indført orkestrering,
der muliggør at modellerne, som
udvikles, kan driftes og
monitoreres.
Sidst er indført maskinlæring, der
aktivt anvendes i modellerne, som
findes i de enkelte containers.
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2. fase

It-arkitekturen er dernæst suppleret
af en vedtaget governance-model
for styring og monitorering af data
og modeller i ML-Lab.
Governance-modellen for ML-Labs’
data governance består i en plan
for evaluering samt efterlevelse af
den vedtagende dataetik.

3. fase

4. fase

It-arkitekturen er dernæst udbygget
via indførelsen af en
hændelsesdrevet arkitektur (EDA),
der bygger videre på den
eksisterende serviceorienterede
arkitektur (SOA) styrelsen.

Sidst er it-arkitekturen udbygget
med grafdatabasen, ‘knowledge
graph’, hvor data konsolideres og
samles på tværs af kilderegistre
med høj fleksibilitet og smidighed
ift. indlæsningen af data.

Denne udbygning muliggør at
modellerne kan kobles til
forretningshændelser, mens et
datahændelseslager sikrer
sporbarhed i data. Det er
afgørende for at imødekomme
forretningsbehovet for realtids
integration til fagsystemerne.

Grafdatabasen er suppleret af et
persistenslag, der muliggør fælles
opdatering af alle modellers
dataadgang, hvorfor de udviklede
modeller kan monitoreres ensartet.
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Fire principper danner grundlaget for en ny it-arkitektur til EUTK
Der er fire principper bag EUTK’s it-arkitektur

Analytics dataplatform
Beskrivelse: EUTK-programmet hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
står i spidsen for at etablere datadrevet kontrol på toldområdet. Til dette er
optegnet og etableret en it-arkitektur fra bunden til at understøtte advanced
analytics-løsninger for hele UFST. På den baggrund er der gjort mange
overvejelser om, hvordan denne type arkitektur opbygges. I deres enkelte
valg for arkitekturen er fremhævet fire principper, der er brugt som rettesnor.
I den it-arkitektur de har som målbillede er der fem stadier, der tjener hver
deres formål i processen (side 54).
Formål: Analytics dataplatformen er fundamentet i et datadrevet
toldsystem. Den skal både understøtte samling af data fra SKAT’s
kildesystemer, udvikling og træning af løsninger samt drift og vedligehold af
modellerne.
Forudsætninger: EUTK-programmet er et storskalaprojekt og større end
mange analytics indsatser i staten. Dog kan principperne for opbygningen af
it-arkitekturen og selve målbilledet for en it-arkitektur, der understøtter
advanced analytics-løsninger være anvendeligt for andre institutioner.
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1

Teknologi-agnostisk: Skal sikre, at der ikke opstår
afhængighed af en bestemt leverandør

2

Modulært: Skal sikre. at komponenter kan udskiftes, og
at der kan laves simple integrationer mellem dem

3

Minimum viable products: Skal sikre hurtig vej til
produktion og undgåelse af omfattende omkostninger

4

Skalerbarhed: Teknologivalgene skal være
fremtidssikrede og kunne udbredes
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Beskrivelse

Proces

Data rejser gennem arkitekturen og bearbejdes på vejen til frontmedarbejderen

Ingestion

Staging

Data ingestion layer:
Laget, hvor datakilder
indsamles til
bearbejdelse:

Data staging layer:
Laget, hvor rådata
samles, forarbejdes
og gøres klart til
analyse formål:

• Interne datakilder
• Købte datakilder
• Eksterne datakilder
• Interne legacy
datakilder

• Realtidsforarbejdning
• Nær realtidsforarbejdning
• Batch-forarbejdning

Processing

Data processing layer:
Laget, hvor data scientists har
adgang til data, udforsker data og
bygger modeller til brug i
forretningen. Data trækkes fra en
datasø og bearbejdes i et cloudmiljø, hvor data scientists kan
arbejde i lukkede arbejdsmiljøer,
og de nødvendige
programmeringspakker til
udvikling af modeller er
tilgængelige.

Insight

Data insight layer:
Laget, hvor modellerne
præsenteres på
forskellige platforme.
Præsentationen af
modellernes resultater
kan både være i form af
tekst, data eller
visualiseringer.

Actions

Data action layer:
Laget, hvor
modellerne anvendes
i praksis, fx når en
tolder skal vurdere om
en bestemt pakke
skal udtages til kontrol
eller ej.
Det er her modellerne
skaber værdi.

Fundament

Governance: Masterdata management, lifecycle management, arkitektur governance, glossary, compliance mm.

54

Meta data services: Data tagging, generering af metadata, dokumentation af metadata, logning af metadata, dataafstamning og bevægelse mm.
Platform support services: Backup, versionering, kontinuerlig levering, data sikkerhed, data adgange mm.

Kapitel 8
_______
Juridiske spørgsmål

Kapitel 8: Juridiske spørgsmål

Idefasen

Juridiske spørgsmål udfordrer udvikling af advanced analytics
Juridiske spørgsmål skyldes tvivl om faktum, retskilder og retlig
vurdering ift. anvendelse og samkøring af data

Udfordringen om juridiske spørgsmål vedrører særligt muligheden for at
udveksle data på tværs af myndigheder med henblik på samkøring i
avancerede analysemodeller. De juridiske spørgsmål er afledt af tre
dimensioner:

Juridiske tvivlsspørgsmål kommer især til udtryk på tre
internt afhængige dimensioner

Juridiske spørgsmål

Faktum: Advanced analytics-løsninger er typisk baseret på store
datamængder, hvis relevans og validitet typisk først kan vurderes under
modelleringen. Datas betydning for det konkrete anvendelsesformål kan
derfor være svært at fastlægge entydigt, før modelleringen er påbegyndt
Retskilder: Uanset om der er uklarhed om en dataudvekslings faktum, kan
der opstå tvivl om, hvilke retskilder der regulerer dataudvekslingen. Det er
især pga. den særlovgivning, som kan gælde for den ene myndighed. I
tillæg kan der opstå tvivl om forholdet ml. retskilderne, særligt på tværs af
forvaltningsretten og persondataretten.
Retlig vurdering: Afsluttende, kan der opstå tvivl om, hvordan de relevante
retskilder skal fortolkes og anvendes i det konkrete tilfælde. Det vil sige,
hvilket lovhjemmelsgrundlag, der kan være for videregivelsen, samt
hvordan den i så fald må finde sted. Manglende juridisk specialviden og
vidensdeling om GDPR udgør særligt en udfordring her.
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Faktum

Retskilder

Retlig vurdering
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Idefasen

Tre overordnede tilgange kan bidrage til juridisk afklaring om dataudveksling
Tiltagene kan imødekomme forskellige juridiske
usikkerhedspunkter, hvorfor de typisk anvendes supplerende

• Efterspørgende
institution

• Statslig institution
• Advokatfirma

Ekstern juridisk bistand: Særligt fortolkningen af databeskyttelsesforordningen kan være udfordrende, hvorfor juridisk ekspertise inden for
persondataret kan opnås via rådgivning fra andre statslige institutioner eller
et eksternt advokatfirma. Det er både mhp. på vurderingen af retskildernes
relevans og deres anvendelse.

• Datatilsynet
• Efterspørgende
og afgivende
institution
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Retskilder

Den interviewede institution angiver tre forskellige tilgange til at skabe
klarhed om videregivelse af oplysninger ml. myndigheder til brug i advanced
analytics-modelleringer. Det er med formålet om kontrol og tilsyn på
erhvervsområdet, som de identificerede cases vedrører. Tilgangene vil
typisk anvendes supplerende til afklaring af forskellige usikkerhedspunkter.
Intern juridisk vurdering: Intern juridisk ekspertise kan vurdere det
juridiske grundlag. Denne dybdegående vurdering er væsentlig for, at de
involverede institutioner rettidigt kan fremføre fagligt velfunderede
argumenter i samarbejdet.

• Afgivende institution

Faktum

Intern juridisk vurdering, brug af ekstern juridisk bistand eller
opnåelse af en særskilt retskilde kan skabe afklaring

Retlig vurdering

Særskilt retskilde: Vurderes den eksisterende lovgivning utilstrækkelig,
kan det være relevant at vedtage nye retskilder. Det er sket hos ERST, der
både som efterspørgende og afgivende institution, har opnået særskilt
lovhjemmel til videregivelse af oplysninger, der er nødvendige for deres –
eller andre institutioners – kontrol og tilsynsopgaver. I dag giver
databeskyttelsesloven desuden mulighed for en særskilt bekendtgørelse,
der kan udgøre et begrænset alternativ (s. 60).
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Idefasen

Ekstern juridisk bistand er anvendt ved KFST’s anmodning om dataudveksling
Ekstern juridisk bistand har vurderet KFST’s anmodning om
dataudveksling

Ekstern juridisk vurdering
Faktum

Beskrivelse: KFST har igangsat et advanced analytics-projekt til
identifikation af karteldannelse ml. private virksomheder. Styrelsen har i
den forbindelse anmodet andre offentlige institutioner om videregivelse af
oplysninger med relevans for dette formål. Et grundigt arbejde pågår om
bl.a. de juridiske rammer for en eventuel videregivelse. Flere af de
anmodede institutioner har udtrykt tvivl om det juridiske grundlag for
videregivelsen. Tvivlen er søgt håndteret gennem en række tilgange, bl.a.
gennem inddragelsen af ekstern juridisk bistand.
Formål: Ekstern juridisk bistand kan bidrage til øget klarhed om det
juridiske grundlag for videregivelsen gennem en vurdering af retsfaktum,
dvs. retsbestemmelsernes anvendelse i det konkrete tilfælde.
Forudsætninger: KFST anmoder oplysningerne videregivet mhp. styrket
håndhævelse af konkurrencereglerne. Videregivelse af oplysninger til
håndhævelsesformål kan betragtes som et væsentligt samfundsmæssigt
hensyn i personretten.
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Relevansen af retsreglerne på området bestemmes af
oplysningernes karakter. KFST’s anmodning vedrører ikkepersonhenførbare oplysninger samt få personoplysninger.
Sidstnævnte kan dog potentielt udelades.

De ikke-personhenførbare oplysninger er reguleret af
forvaltningsloven og lovgivning på erhvervsområdet, mens
videregivelse af personoplysninger er reguleret i
forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og
Retskilder
databeskyttelsesloven.
Videregivelse af oplysninger ml. myndigheder skal være i
overensstemmelse forvaltningsloven. Videregivelse af de
ikke-personhenførbare oplysninger har lovhjemmel i
lovgivning på erhvervsområdet, mens videregivelse af
personoplysningerne har lovhjemmel i
Retlig
vurdering databeskyttelsesforordningen. Sidstnævnte er dog forudsat
efterlevelsen af en række behandlingsprincipper, herunder
dataminimering, hvorfor der kun må udleveres nødvendige
oplysninger, der har en konkret brug i tilsynsøjemed.
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Vurderingen indgår i et forløb, hvor de tre tilgange er anvendt supplerende
Intern afklaring
Afgivende institution

Ekstern bistand
Advokatfirma

Intern afklaring
KFST

Særskilt retskilde?
KFST

Faktum: For de fortrolige
oplysninger skal afgøres, hvilke
der har betydning for KFST’s
tilsynsvirksomhed. Dvs. hvilke
oplysninger, der om muligt kan
føre til en tilsynssag. For
personoplysningerne skal det
afgøres, hvilke der har et
konkret og berettiget behov for
formålet om håndhævelse.
Anmodningen om
videregivelse skal justeres på
denne baggrund.

Alternativ jus? KFST kan
overveje muligheden om en
særskilt retskilde, der kan skabe
øget klarhed om videregivelsen.

Tilgang

Intern afklaring
KFST

Faktum: Anmoder andre
offentlige institutioner om
videregivelse af oplysninger
mhp. håndhævelse af
tilsynsvirksomhed vedr.
karteldannelse.
Jus: Anmodningen er fremsat
med lovhjemmel i lovgivning på
Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens
ressortområde.

Sommeren 2019
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Faktum: Oplysningerne
inkluderer ikkepersonhenførbare oplysninger
og almindelige
personoplysninger.
Jus: Personoplysninger er
særskilt reguleret, hvorfor der
er behov for afklaring om
forholdet ml. forvaltningsretten
og persondataretten. Pga.
behovet for juridisk
specialviden, om særligt
persondataretten, indgås derfor
en aftale med et advokatfirma.

Sommeren 2019

Jus: Ved videregivelsen må
sondres ml. personoplysninger
og fortrolige, ikkepersonhenførbare oplysninger.
Forvaltningsloven finder
anvendelse, mens
videregivelse af
personoplysninger i tillæg skal
afgøres efter de
databeskyttelsesretlige regler.
Retsfaktum: Vurderingen er, at
den afgivende institution er
berettiget og forpligtet til at
videregive de fortrolige oplysninger, mens der er
lovhjemmel i GDPR.
Efteråret 2019

Vinteren 2019

Databeskyttelseslovens §5, stk. 3
giver mulighed for, under
inddragelse af Folketinget, at
opnå klarere bemyndigelse til
videregivelse af
personoplysninger. Alternativt
har Erhvervsstyrelsen med L149
opnået en bredere, særskilt
lovhjemmel med samme formål
om kontrol- og tilsynsøjemed på
erhvervsområdet.
Vinteren 2019
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Særskilt bekendtgørelse kan tage udgangspunkt i databeskyttelsesloven
Særskilt mulighed for videregivelse uafhængigt af
formålsforenelighed
DBL §5, stk. 3: Opnåelse af en særskilt bekendtgørelse til videregivelse af
personoplysninger kan i dag ske med bemyndigelse fra databeskyttelseslovens §5, stk. 3. Bestemmelsen kan både anvendes til at fastsætte regler
for videregivelse af personoplysninger inden for, og på tværs af, offentlige
myndigheder.
Bestemmelsen muliggør, at danske offentlige myndigheder kan viderebehandle visse typer af personoplysninger til andre lovlige formål 4, end de
oprindeligt er indsamlet til, uafhængigt af formålenes forenelighed.
Bemyndigelsen kræver inddragelse af Folketinget, samt udstedelse af en
bekendtgørelse, der følger en række retningslinjer afgivet af Retsudvalget.
Behandling på baggrund af en sådan bekendtgørelse kræver dog fortsat, at
der i øvrigt er lovhjemmel til behandlingen. Det er en forskel fra ERST’s
L149, der selvstændigt præciserer lovhjemlen inden for rammerne af
databeskyttelsesforordningen.
Formålsforenelighed: Bestemmelsen er afledt af databeskyttelsesforordningen, der etablerer princippet om formålsbestemthed: Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne samt legitime formål og
må ikke i udgangspunktet viderebehandles på en måde, der er uforenelig
med disse formål. Vurderingen af formålenes forenelighed kan skabe tvivl,
hvorfor bestemmelsen giver mulighed for helt at undgå denne vurdering.
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4

Databeskyttelsesforordningens artikel 23 fastsætter, hvilke lovlige formål der kan tillade dette.

Ministeren, der påtænker udstedelse af en bekendtgørelse
efter bestemmelsen, skal følge en række retningslinjer
Første trin
Ministeren skal inddrage
Justitsministeren, som
sikrer, at de relevante
ressortministerier inddrages
i forhandlingerne.

Tredje trin
Udvalgene skal afgive en
udtalelse om udkastet,
inden bekendtgørelsen
udstedes. Både det
relevante udvalg i
Folketinget og Retsudvalget
har vetoret. Det kræver
derfor flertal i begge udvalg,
at udstede bekendtgørelsen
efter §5. stk. 3.

Justitsministeriet oplyser, at
bestemmelsen endnu ikke er taget i
anvendelse pr. februar 2020.

Andet trin
Udkast til bekendtgørelsen
sendes til det relevante
udvalg i Folketinget og
Retsudvalget. Det sendes
samtidigt til høring i
Datatilsynet og andre
organisationer.

Om processen
Retsudvalgets betænkning
fastsætter en række
retningslinjer, der er juridisk
bindende for brugen af
bemyndigelsesbestemmelsen i §5, stk. 3.

Kilde: Retsudvalget (2018), Betænkning til lovforslag nr. L 68 og L
69, Folketinget 2017-18; Karnov (2018), L 2018-05-23 nr. 502 Databeskyttelsesloven.

Kontaktliste
_______

Bilag 1

Kontaktliste
Silotænkning

1

4

Datakvalitet
og -klargøring

7

10

Matrixenhed:
Finanstilsynet, Analytics Centre of Excellence

2

Tværgående styregruppe:
Finanstilsynet, Analytics Centre of Excellence
Inddragende idegenerering
Fødevarestyrelsen, Data og forretningsprocesser
Miljøstyrelsen, Organisation og Digitalisering
Finanstilsynet, Analytics Centre of Excellence

Ambassadørarbejde:
Miljøstyrelsen, Organisation og Digitalisering
Finanstilsynet, Analytics Centre of Excellence

5

Data governance-model:
Lægemiddelstyrelsen, Dataanalysecenter

8

Dataejerskab:
Fødevarestyrelsen, Data og forretningsprocesser

11

Formalisering af behovsdrevet feedback:
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Dataanalyse

Værktøjer i R, Python og GIT:
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Dataanalyse

3

6

9

Accelereret projektmodning:
Miljøstyrelsen, Organisation og Digitalisering
Kompetenceudvikling:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Center for Efterforskning og Karteller

Måling og sikring af datakvalitet:
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
Programkontor 2 (ICT)

10

11

It-arkitektur

12

Grafdatabase:
Erhvervsstyrelsen, Digital Innovation og Virk

13

ML-Lab:
Erhvervsstyrelsen, Digital Innovation og Virk
15

15

Analytics dataplatform:
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Dataanalyse

Juridiske
spørgsmål
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Center for Efterforskning og Karteller
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14

ML-dataplatform:
Erhvervsstyrelsen, Digital Innovation og Virk

