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Lettere adgang til data

KOMBIT – kommunernes it-fællesskab 
I KOMBIT digitaliserer vi på kommunernes præmisser og 
sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. Vi 
er et projekthus, der skaber de bedste fælleskommunale 
løsninger og arbejder for fair play i det kommunale it-
landskab. Sammen med kommunerne arbejder vi for, at 
borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og 
mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger. 



Kontakt
Projektleder: Mette Holm Simonsen

Spørgsmål vedrørende projektet kan 
rettes til serviceplatformen@kombit.dk

Fordele
Serviceplatformen er basalt set en integrations-
platform, et knudepunkt, der på tværs af teknolo-
gier og på enkel, skalerbar og fleksibel vis kan in-
tegrere data og funktionalitet fra forskellige 
fag- og kildesystemer og udstille disse som ser-
vices.

Dette giver en række muligheder og fordele:

• Enklere adgang til data og funktionalitet 

• Enklere og mere gennemskuelige aftalerelation-
er om anvendelse af data 

• Afkobling mellem de systemer, der anvender 
data og funktionalitet, og de systemer, der ud-
stiller data og funktionalitet. 

• Serviceplatformen er desuden redskabet, der 
gør det muligt for de løsninger, der udvikles ud 
fra rammearkitekturens services og fagområder, 
at kommunikere løst koblet.
 

Tidsplan

Serviceplatformen
Den fælleskommunale Serviceplatformen åbnede for kommuner og deres it-leverandører på 
www.serviceplatformen.dk den 1. januar 2014. Via Serviceplatformen gør KOMBIT det muligt for landets kommuner, 
Udbetaling Danmark og ATP at tilgå en lang række services med data og funktionalitet, der kan bidrage til kommu-
nernes daglige opgaveløsning.

Baggrund
Mange af de data, der er behov for til den daglige opgaveløsning, er i dag lagret i forskellige fagsystemer og registre 
uden for kommunernes umiddelbare kontrol. Adgang til disse data forudsætter derfor viden om, at data overhovedet 
findes, indgåelse af aftaler med relevante leverandører samt integrationer til pågældende fagsystemer og registre.

Ikke alle kommuner og leverandører af systemer til kommunal opgaveløsning har den nødvendige kapacitet og viden 
til at sikre adgang til data i ønsket omfang. Det medfører ofte, at data ikke kan fremskaffes, priser på levering af data 
bliver uforholdsmæssigt høje og det kan være svært at skifte leverandør af data, når der først er indgået aftale og 
lavet integrationer. Serviceplatformen er et værktøj til at bryde disse uhensigtsmæssigheder.

Der er store gevinster at høste ved at lette adgangen til data, enten direkte i form af besparelser på adgang til data og 
funktionalitet, eller fordi det muliggør udvikling af nye og innovative it-løsninger, som kan frigøre nogle af de ressourc-
er, der i dag bruges på manuelle arbejdsgange. 

Læs mere på www.kombit.dk/serviceplatform og www.serviceplatformen.dk

”En af de store fordele ved projektet er, at vi 
nu opnår nem og lige adgang til en række 
offentlige data. Paradoksalt har det ofte 
været forbundet med stort besvær og store 
omkostninger at skaffe adgang til vore egne 
data. Der er ingen tvivl om, at det vil skabe 
værdi for hele det danske samfund at bringe 
offentlige data i anvendelse til hidtil usete 
formål. Det vil den fælleskommunale 
Serviceplatform understøtte”.

Henrik Brix, 
it-chef, 

Favrskov Kommune.

Serviceplatformen på www.serviceplatformen.dk gik i drift Videreudvikling og tilføjelse af services 
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