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class begrebsmodel
Begrebsdiagram
for udvidelse til organisationsvokabular

Begreb

formel type

Type af
forvaltningsopgave

Type af formel
organisation

enhedstype

Organisatorisk
enhedstype

formål

Type af offentlig formel
organisation

Opløsningshændelse

Offentlig organisatoriske
enhedstype

opløst ved

Offentlig organisation

Formel organisation

Organisatorisk enhed

Organisation

Begrebsliste for udvidelse til organisationsvokabular
Foretrukken
dansk term

Accepteret Frarådet
dansk term dansk
term

Definition

begreb

klassifikatio
nselement;
klasse;
emne

en tankeenhed–
en ide, et
meningsindhold
eller en kategori;
en abstrakt
enhed, der er
uafhængig af de
ord, som bruges
til at navngive den
med

offentlig
forvaltningsopgavetype

type af
offentlig
forvaltnings
opgave

klassifikation af
opgaver der
udføres af
offentlige
organisationer

organisation

Eksempel

Kommentar

Juridisk
kilde

Kilde

Eget

http:// Nej
www.
w3.or
g/200
4/02/s
kos/c
ore#C
oncep
t
KLEopgave,
FORMforvaltnings
opgave

en samling
personer, der er
organiseret i en
gruppe med en
social,
kommerciel eller
politisk struktur.

Ja

https:/
/www.
w3.or
g/TR/
vocab
org/#
org:u
nitOf
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Foretrukken
engelsk
term
concept

public
administrati
ve task type

organizatio
n

Foretrukken
dansk term

Accepteret Frarådet
dansk term dansk
term

Definition

Eksempel

Kommentar

Juridisk
kilde

Kilde

Eget

Foretrukken
engelsk
term

formel
organisation

en organisation,
der er bredt
anerkendt og har
tilhørende
rettigheder og
ansvar.

https:/
/www.
w3.or
g/TR/
vocab
org/#
org:u
nitOf

formal
organizatio
n

organisatorisk
enhed

er del af en større
organisation og
kun har fuld
anerkendelse i
forbindelse med
den organisation.

https:/
/www.
w3.or
g/TR/
vocab
org/#
org:u
nitOf

organizatio
nal unit

offentlig
organisation

offentlig
myndighed

Staten, regionale
eller lokale
myndigheder,
offentligretlige
organer og
sammenslutninger af en
eller flere af
sådanne
myndigheder eller
offentligretlige
organer.

enhver
organisation,
der er
defineret som
værende en
del af den
offentlige
sektor under
en juridisk
ramme på
ethvert
niveau.

formål

organisation
har til
formål

angivelse en
forvaltningsopgavetype som
en given
organisation har
til formål at udføre

Angiver
organisatione
ns formål. Der
kan være
mange formål
på forskellige
abstraktionsni
veauer, men
det ligger i en
organisations
natur at have
en grund til at
eksistere. En
organisation
kan have flere
formål.

type af formel
organisation

klassifikation af
formelle
organisationer

offentlig type af
formel
organisation

klassifikation af
offentlige formelle
organisationer i
forhold til styring
og forvaltning i
dansk
administrativ og
fællesoffentlig
kontekst

organisatorisk
enhedstype

klassifikation af
organisatoriske
enheder

offentlig
organisatorisk
enhedstype

klassifikation af
offentlige
organisatoriske
enheder i forhold
til styring og
forvaltning i dansk
administrativ og
fællesoffentlig
kontekst
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https://ww
w.retsinfo
rmation.d
k/eli/lta/20
05/596

Nej

public
organizatio
n

Nej

public
administrati
ve task type

Foretrukken
dansk term

Accepteret Frarådet
dansk term dansk
term

Definition

enhedstype

angivelse af en
organisatorisk
enhedstype en
given
organisation kan
klassificeres som

formeltype

angivelse af en
formel
organisationstype
en given
organisation kan
klassificeres som

opløst ved

angivelse af den
hændelse der
førte til en given
organisations
opløsning

Eksempel

Kommentar
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Juridisk
kilde

Kilde

Eget

Foretrukken
engelsk
term

Vokabularet klasser
Klassen ovx:FormalOrganizationType (type af formal organisation)

URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:FormalOrganizationType

Foretrukken term (DA)

type af formal organisation

Foretrukken term (EN)

Formal organization type

Definition (DA)

klassifikation af formelle organisationer

Definition (EN)
Underklasse af

skos:Concept

Klassen ovx:PublicFormalOrganizationType (type af offentlig formal organisation)

URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:PublicFormalOrganizationType

Foretrukken term (DA)

type af offentlig formal organisation

Foretrukken term (EN)

Public formal organization type

Definition (DA)

klassifikation af offentlige formelle organisationer i forhold til styring og
forvaltning i dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst

Definition (EN)
Underklasse af

ovx:FormalOrganizationType

Klassen ovx:OrganizationalUnitType (organisatorisk enhedstype)

URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:OrganizationalUnitType

Foretrukken term (DA)

organisatorisk enhedstype

Foretrukken term (EN)

Organizational unit type

Definition (DA)

klassifikation af organisatoriske enheder

Definition (EN)
Underklasse af

skos:Concept

Klassen ovx:PublicOrganizationalUnitType (offentlig organisatorisk enhedstype)

URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:PublicOrganizationalUnitType

Foretrukken term (DA)

offentlig organisatorisk enhedstype

Foretrukken term (EN)

Public organizational unit type

Definition (DA)

klassifikation af offentlige organisatoriske enheder i forhold til styring og
forvaltning i dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst

Definition (EN)
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Underklasse af

ovx:OrganizationalUnitType

Klassen ovx:PublicAdministrativeTaskType (type af forvaltningsopgave)

URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:DissolutionEvent

Foretrukken term (DA)

opløsningshændelse

Foretrukken term (EN)

Dissolution event

Definition (DA)

hændelser der resulterede i opløsning af en formel organisation

Definition (EN)
Underklasse af

prov:Activity

Vokabularet objektegenskaber
Objektegenskaben ovx:dissolutedBy (opløst ved)

URI

Afventer færdigt vokabular

dissolutedBy

QName

ovx:

Foretrukken term (DA)

opløst ved

Foretrukken term (EN)

dissoluted by

Definition (DA)

angivelse af den hændelse der førte til en given organisations opløsning

Definition (EN)
Domæne

org:Organization

Rækkevidde

ovx:DissolutionEvent

Underegenskab af

Objektegenskaben ovx:formalType (formel type)

URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:formalType

Foretrukken term (DA)

formel type

Foretrukken term (EN)

formal type

Definition (DA)

angivelse af en formel organisationstype en given organisation kan
klassificeres som

Definition (EN)
Domæne

org:FormalOrganization

Rækkevidde

ovx:FormalOrganizationType

Underegenskab af

Objektegenskaben ovx:unitType (enhedstype)
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URI

Afventer færdigt vokabular

QName

ovx:unitType

Foretrukken term (DA)

enhedstype

Foretrukken term (EN)

unit type

Definition (DA)

angivelse af en organisatorisk enhedstype en given organisation kan
klassificeres som

Definition (EN)
Domæne

org:OrganizationalUnit

Rækkevidde

ovx:OrganizationalUnitType

Underegenskab af
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