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Anvendelsen af Blockchain i kommunal sammenhæng 
 
Blockchain er et ord, der vinder indpas i snakken på direktionsgangene verden 
over og indlejres ofte med vide perspektiver i tidens store teknologi-fortællinger. 
Det dækker over en højt specialiseret database-teknologi med egenskaber, der 
gør den velegnet til at løse nogle specifikke opgaver. Ofte vil andre 
databaseteknologier dog være simplere, hurtigere og/eller billigere alternativer. I 
beskrivelsen abstraheres fra tekniske detaljer, der ville være vigtige for en dyb 
forståelse af teknologien, men som ikke ville ændre på vurderingen af dens 
egnethed. 

Hvad er Blockchain og hvad kan det? 
Navnet refererer kort fortalt til databasens struktur, som består af en kæde af 
blokke. En blok er en transaktionslog og noget krypteret indhold med en 
henvisning til dataejeren. Det er en kæde i den forstand, at hver blok rummer en 
henvisning til den forrige blok. 
 
Decentralisering er sammen med ’tillid’ helt centrale begreber inden for 
blockchain1. En blockchain-baseret løsning består af forbundne og helt identiske 
databaser, der hver rummer en kopi af hele den ovennævnte ’kæde’. De kan 
tænkes på som deltagere, der gensidigt holder hinanden opdateret, så alle er 
enige om indholdet og kontinuerligt bekræfter hinanden i dette indhold. 
 
 

 
 
Der er med andre ord tale om en rendyrket decentralisering helt uden et centralt 
organ. Derfor finder Blockchain hyppigst anvendelse i domæner, hvor der ikke 
ønskes én øvrighed, som det er nødvendigt at have tillid til for at kunne deltage2. 
Det fremhæves ofte som selve gevinsten ved at anvende blockchain-teknologi, at 
man helt undgår tilliden. 
 
                                                      
1 Begrebet 'tillid' er et kraftfuldt ord på dansk, da det oftest forbindes med dets 
modsætning mistillid. Tillid er dog den gængse oversættelse af det engelske 
’trust’ i danske blockchain-tekster. Begrebet ’tiltro’ ville formentlig være mere 
nærliggende. 
2 Eksempelvis banker/centralbanker ift. Bitcoin 
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Denne fordel kan i mange brugsscenarier også være en ulempe. Når alle 
ændringer skal tilføjes og bekræftes i hver deltagers kopi for at undgå 
mellemmanden, er det kompliceret at tilføje nye data og dermed forbundet med 
en omkostning. Det er med andre ord en iboende incitament-struktur, at det er 
gratis at læse i databasen og det koster at tilføje.  
 
Skal man udvikle en løsning baseret på blockchain, er det nødvendig med en 
komplet og veldokumenteret konsensus fra alle parter, da alle aktører3 er 
ligestillet. En løsning, der sætter denne konsensus på formel, skal designes fra 
grunden og være beviseligt korrekt fra starten. Når der efterfølgende ændres på 
løsningen, er konsensus igen nødvendig, og ingen kan i princippet tvinges til at 
opgradere, hvorfor alle ændringer skal være bagudkompatible. Det er således 
vanskeligt at undgå en kompleks og træg organisatorisk overbygning til en 
løsning baseret på blockchain. Dette harmonerer ikke med teknologidrevne 
fortællinger om at springe ud i det, at turde fejle og at udvikle agilt. 
 
Blockchain giver for alvor kun mening i situationer, hvor der findes flere aktører, 
der skal have skrive-rettigheder til samme data, og mindst én af følgende: 
 

• Hvor det governance-mæssige ansvar ikke meningsfuldt kan 
centraliseres. 

• Hvor man af sikkerhedsmæssige grunde ikke ønsker noget centraliseret - 
f.eks. af frygt for hackerangreb 

 
De øvrige fordele ved blockchain kan fås billigere, hurtigere og mindre 
bureaukratisk med en central database med velprøvet teknologi 

Eksempler på fælles-offentlige perspektiver 
Blockchain synes med ovenstående bemærkninger mest velegnet på et bredere 
niveau som det fælleskommunale eller fællesoffentlige, hvor flere myndigheder er 
tilstede og kan have hver deres klon af databasen, og hvor der ikke ønskes tillid til 
én øvrig myndighed til at drifte en centraliseret løsning. 
 
Man kunne eksempelvis forestille sig en løsning til deling af borgernes samtykke-
erklæringer med én samlet infrastruktur, hvor myndigheder kan holde hinanden 
ajour med, hvad borgeren har givet samtykke til. Det rejser dog hurtigt 
spørgsmålet om, hvem der skal betale omkostningen ved at tilføje et samtykke 
(dvs. data) til blockchainløsningen. Derfor skulle der forhandles en konsensus om 
den rette incitament-struktur for de ligestillede myndigheder. En løsning skulle 
designes, så den nødvendige tillid til en mellemmand ikke blot erstattes af en 
nødvendig tillid til at deltagerne ikke handler imod fællesskabet. 
 
Der findes på nuværende tidspunkt løsninger med centrale databaser, der 
potentielt kunne erstattes af en blockchainbaseret løsning. Flere myndigheder har 
forpligtelser i forbindelse med at indberette opdateringer til fælles-offentlige 
grunddata. I og med scenariet består forudsætningen, med aktører der opdaterer 
data decentralt, kunne det friste at overveje blockchain hér. Det er dog langtfra 
                                                      
3 Med ’aktører’ menes organisatoriske enheder med potentielt forskellige real-
interesser (f.eks. hver deres budgetter eller målstyring) 
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tilstrækkeligt til at vurdere, om gevinsterne vil overstige vanskelighederne ved 
design og implementering. I en blockchain-løsning vil det - som nævnt i forrige 
eksempel - være forbundet med omkostninger at indberette oplysninger. Dette 
viser hvor vigtig løsningens iboende incitament-struktur er, og at der kan opstå en 
situation, hvor den ønskede adfærd er den mest omkostningstunge. 
 
Det er selvfølgelig muligt at konstruere blockchain-løsninger til mere simple 
domæner med mere simple forpligtelser. Det bliver ofte foreslået til asset-
management for at øge sporbarheden. I den forbindelse er det vigtigt, at overveje, 
om gevinsten er stor nok, til at man vil indføre et så komplekst system til et ellers 
simpelt domæne. Den udviklingsmæssige rigiditet består og det vil stadig være 
nødvendigt – som ved al lagerstyring - at have tillid til, at de fysiske ting, der er 
registreret, findes i virkeligheden. 

Konklusion 
Blockchain-teknologien fjerner behovet for tillid til en ’mellemmand’ ved at lave 
udtømmende og rigide regler og gøre det umuligt for parterne ikke at overholde 
dem. Det er vanskeligt at forestille sig et forretningsområde inden for det 
kommunale område, der er simpel og statisk nok til at kunne lave matematisk 
komplette regler. 
 
Blockchain er en spændende teknologi der spås en stor fremtid og der søges 
undertiden ivrigt efter passende problemer, det kan løse. Det er dog vanskeligt at 
se gevinster ved blockchain-baserede løsninger for en enkelt kommune – end 
ikke en større kommune som Odense, da behovet for radikal decentralisering af 
klonede data mellem interne aktører i dag ikke eksisterer. 
 
Ganske få problemstillinger er i det hele taget gode kandidater til at kunne løses 
med blockchain, hvis de sammenlignes på gængse parametre med traditionel 
databaseteknologi. 
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