Bestyrelsen i Open Data DK

Open Data DK bestyrelsesmøde den 7. september 2017
Mødested: Njalsgade 13, København
Mødetidspunkt: Den 7. september kl. 13.00-17.00
Deltagere: Bo Fristed, Anne Dyrberg, Eva Maria Knudsen, Kim Houlberg, Bjørn Hallberg Nielsen, Frans la
Cour, Steffen Svinth Thommesen
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (5 min)

Dagsordenspunkt 2,
Godkendelse af referat – Beslutning (5 min)
Sidste møde blev afholdt i Aarhus den 18. maj. Referatet findes her:
http://www.opendata.dk/sites/default/files/odaa/blog/Referater/referat_af_open_data_dk_bestyrelsesmoede.
_18.05.17.pdf
Referat: Ingen kommentarer.

Dagsordenspunkt 3,
Bordet rundt præsentation (15 min)
Der er nye bestyrelsesmedlemmer med til dette møde. Alle præsenterer sig derfor kort.

Dagsordenspunkt 4,
Introduktion til arbejdet i Open Data DK – Orientering (15 min)
Sekretariatet orienterer om arbejdet i Open Data DK. Bestyrelsen er velkomne til at komme med input.
Referat: Der blev orienteret om organisering, teams, regionale ambassadører, økonomimodel, foreningens
g-drev med bl.a. vidensbank. Der blev udleveret materiale med forretningsorden, rollebeskrivelse og
handlingsplan for 2017 (materialet ligger også på g-drev).
Foreningens vedtægter er på http://www.opendata.dk/om/vedtaegter
Bestyrelsen vil gerne have rapporter o.lign. sendt pr. mail. Alle rapporter lægges også i google drevet

Dagsordenspunkt 5,
Status på aktiviteter – Orienteringer og korte drøftelser (15 min)
FODS
Inspirations – og dialogarrangement, ”Fra data til forretningsmuligheder”
Formålet med arrangementet er at skabe dialog mellem dataejere (offentlige myndigheder) og
databrugere/datainteresserede, samt inspirere til at arbejde med åbne offentlige data og fritstille
flere. Målgruppen er offentlige myndigheder, virksomheder, iværksættere m.fl., der har en interesse i at
fritstille eller anvende åbne offentlige data.
Dagen består bl.a. af to temaspor, fødevarer/landbrug og transport/mobilitet, og en datacafé.
Direktør Pernille Kræmmergaard fra Digitaliseringsinstituttet er booket som moderator igennem hele
dagen. Deloitte og direktøren fra LassoX er booket til oplæg i introen af dagen.
Udviklingsdirektør fra Nilfisk er booket til oplæg i outroen.
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Derudover arbejdes der på at finde oplægsholdere til temasporene og dataejere til datacaféen.
Formålet med temasporene er at inspirere indenfor området og skabe dialog om f.eks., hvilke data der er
relevante, hvilke udfordringer der er ved fritstillelse, hvilke muligheder der osv. Vi vil optimalt set gerne
have én privat og én offentlig oplægsholder til hvert spor.
Der er bedt om input og hjælp fra Erhvervsstyrelsen og Partnerskabet for åbne offentlige data.
http://www.opendata.dk/om/kalender/fra-data-til-forretningsmuligheder
Mappingværktøj
Som en del af initiativets tekniske og faglige bistand til myndigheder, der vil udstille data, er der efter Open
Data DKs forslag igangsat en opgave med fokus på et mappingværktøj. Projektlederen på opgaven er Open
Data DK, og den består af en lille forundersøgelse samt fremstilling af en simpel prototype.
Den konkrete opgave skal ses som første iteration i en muligvis længere proces. Der kommer IKKE et
færdigt mappingværktøj ud af denne opgave, men derimod et beslutningsgrundlag til partnerskabet om
eventuel udvikling af et mappingværktøj. Udfordringen er pt., at vi ikke ved, om de dataejende myndigheder
har brug for det (på nuværende tidspunkt), og hvad det i så fald skal kunne.
Open Data DK har været i dialog med potentielle leverandører til opgaven for at verificere budgettet på
150.000 kr. Herefter har Open Data DK fået grønt lys af Erhvervsstyrelsen til at igangsætte opgaven.
Analyse af efterspørgsel og markedstendenser
Deloitte har for partnerskabet lavet en analyse af efterspørgsel og markedstendenser inden for offentlige
data. Den ligger i vores vidensbank på g-drev https://drive.google.com/drive/folders/0Bzp6qUmmvH6WmYxTzlReEFNZHM
Challenge
Der igangsættes en challenge i efteråret. Danish Crowdsourcing er i gang med at lave en deskresearch i
forhold til tema. Open Data DK har været i dialog med dem. De primære temaer, der er i spil, er grøn
omstilling og fintech.
For status på flere FODS-aktiviteter henvises til referatet fra 3. partnerskabsmøde, som bestyrelsen har fået
tilsendt den 3. juli 2017.
FKDS
Introduktionsseminarer
Open Data DK afholder som en del af FKDS to introduktionsseminarer i efteråret – den 12. dec. i Vejle og
den xx. dec. i Kbh. (dato er ikke fastlagt endnu). Målet med seminarerne er at give deltagerne viden om
åbne data (muligheder, udfordringer, use cases m.m.), Open Data DK, dataplatformen og juridiske
opmærksomhedspunkter. Det ønskes desuden at give deltagerne mulighed for at erfaringsudveksle og indgå
i dialog med andre kommuner, hvorfor der planlægges gruppeøvelser.
De to heldagsarrangementer planlægges afholdt med en fælles introduktion, to spor for hhv. it – og
digitaliseringskonsulenter og ”dataforvaltere”, fælles øvelse med udfordringer/cases og til sidst fælles
opsamling.
http://www.opendata.dk/om/kalender/kom-i-gang-med-aabne-data-i-vejle
Der har været drøftelser i FKDS-styregruppen om at udvide arrangementet med en lederdel om
eftermiddagen. Open Data DK kan ikke løfte den opgave i efteråret 2017, hvorfor lederdelen flyttes til
2018.
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Åbne data for viderekomne
FKDS-styregruppen ønsker et mere teknisk orienteret arrangement.
Den umiddelbare holdning i Open Data DK er, at vi ikke kan løfte flere arrangementer i 2017, og der er
desuden tvivl om tilslutningen til et teknisk tungere arrangement.
Grundet den tekniske karakter er gruppen, der mødtes omkring CKAN-strategien i Open Data DK, af
sekretariatet blevet opfordret til at komme med input – også til alternativer til et arrangement. Det kan
være noget til platformen, som gør det nemmere for kommuner/regioner at lægge data op eller for
databrugere at anvende data.
Digitaliseringsmessen 2017
Vi planlægger ikke det vilde setup på standen, da det er vanskeligt at trænge igennem på messen. Det
vigtigste er, at vi er synlige og til stede.
Planen er, at:
- Vi har en minimalistisk stand, uden ekstra gimmicks.
- Vi medbringer materiale (flyer, use case folder, whitepaper) til uddeling
- Vi medbringer Open Data DK-tyggegummi, hvilket var populært sidste år
- Der udarbejdes en ny flyer om vores arrangementer i efteråret
- Der bestilles Open Data DK t-shirts. De vil være med til at gøre Open Data DK synlig, når vi
bevæger os rundt på messen (og til efterårets arrangementer).
- Vi er aktive på de sociale medier i løbet af dagen
Bestyrelsen har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Referat:
FODS, Inspirations – og dialogarrangement, ”Fra data til forretningsmuligheder”
Steffen Svinth Thommesen har kontakter i Klimaministeriet
Væsentlig målgruppe for inspirations – og dialogarrangement den 29. nov. er kommunernes
erhvervsafdelinger.
FODS, Mappingværktøj
Det drøftes, hvor værdien med mappingværktøjet ligger. Hvor ligger opgaven – hos hver kommune eller
centralt (teknisk opgave)? Det bemærkes, at Open Data DK bør være opmærksomme på
standardiseringsprojekter som FKG og GeoDanmark.
FODS, Challenge
Challenge er defineret som en FinTech-challenge. Den lanceres 2. oktober 2017 og kan findes på
https://challenges.citizenlab.co/
FKDS, Introduktionsseminarer
Der spørges ind til, om der ift. seminarerne koordineres med datadagene, som Gate21 afholder i oktober.
Datadagene har en mere overordnet karakter end introduktionsseminarerne.
Generelle bemærkninger
Det er dialogen med brugerne, der er det vigtige. F.eks. dingeo.dk
Det pointeres, at det er vigtigt at skabe overblik over, hvilke data der er i det offentlige. Målgruppen går
ikke ind og spørger efter enkelte datasæt. Der er en tidligere beslutning i Open Data DK om at henvise til
andre kilder. Det er i den forbindelse et relevant indspil til FODS at skabe overblik over offentlige data.
Drøftelser omkring fokus på de interne gevinster ved åbne data. Det er også vigtigt at have fokus på dem,
f.eks. innovations – og effektiviseringsforbedringer.
Forslag om at arbejde på at få udstillet FLIS-data. Evt. dialog med Kombit sammen med KL. Bo går videre
hos KL og Kombit. Der er sat fokus på det i initiativ 3.4 i FKDS. Det er uvist, hvor langt KL er i processen.
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Københavns Kommune undersøger mulighederne og værdien i de data.
Dialog om valgdata.

Pause 10 min
Dagsordenspunkt 6,
Konsolidering af den tekniske platform – Drøftelse og beslutning (20 min)
Frans la Cour har undersøgt mulighederne for, at Københavns Kommune varetager drift og udvikling af
portal.opendata.dk. Han vil orientere om status. Der lægges op til, at bestyrelsen drøfter status og beslutter
videre proces.
Referat: Der er behov for at få defineret en klar aftale/model for drift og udvikling af platformen.
Udgangspunktet har været at finde en intern til opgaven. Københavns Kommune har undersøgt
mulighederne. Driftsopgaven alene er ikke interessant. Det tekniske projektlederskab over
udviklingsopgaver er interessant og på sigt varetagelse af kontakten med en evt. ekstern leverandør.
Københavns Kommune har brug for en skarpere udviklingsplan.
Forslag: at få en konsulent til at beskrive rammen/det rigtige setup (ekstern/uvildig part).
Beslutning: Københavns Kommune går videre i dialogen med konsulenter. Der arbejdes på at finde midler
til den afgrænsede opgave med beskrivelse af setup. Ellers afsættes der midler fra det nuværende budget.

Dagsordenspunkt 7,
CKAN-strategi – Drøftelse og beslutning (15 min)
Eva Maria Knudsen har koordineret opgaven med at udarbejde en udviklingsplan for Open Data DKs
CKAN-platform (portal.opendata.dk). Hun vil præsentere planen. Bestyrelsen bedes drøfte dette og tage
beslutning om videre proces.
Bilag: Notat om CKAN drift og udvikling

Referat: Beslutning: Notatet er udgangspunkt for det videre arbejde. Opgaverne skal uddybes og
prioriteres.

Dagsordenspunkt 8,
Regnskab – Drøftelse og beslutning (10 min)
Der er tidligere afsat 100.000 kr. årligt til sekretariatstimer. Bl.a. på grund af Open Data DKs engagement i
Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi overstiger
sekretariatets timer de afsatte midler.
Bestyrelsen bedes drøfte dette og tager beslutning om evt. ændring af budgettet.
Bilag: Open Data DK regnskab
Referat: Drøftelse omkring ambitioner, ressourcetrækket på de stiftende kommuner og hvordan flere
medlemskommuner – og regioner kan engageres og aktiveres. På et tidspunkt bliver det nødvendigt at
spørge medlemmer, hvad de ønsker – hvad er ambitionerne?
Beslutning: Drøftelsen skubbes til strategiseminaret. Drøftelse om vi skal have fokus på at styrke foreningen
med flere medlemmer m.m. eller være med til at præge den nationale dagsorden.
Beslutning: For 2017 hæves beløbet til 200.000 kr. til sekretariatet

Dagsordenspunkt 9,
Datahub i Loop City – Drøftelse og beslutning (25 min)
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Søren Kvist fra Gate 21, projektleder, fortæller om projektet med en datahub i Loop City. Det er der afsat
15 min til. Derefter vil der være mulighed for spørgsmål, og der lægges op til, at bestyrelsen drøfter,
hvordan Open Data DK skal forholde sig til det og tager beslutning om videre proces.
Referat: Der ses en mulighed for synergi mellem datahub i Loop city og ODDK, f.eks. ift. standardisering.
Det er bestemt relevant, at begge parter har hinanden med i tankerne og opretholder dialogen.
Der er i Greater Copenhagen igangsat et privacy-projekt, fokus i første omgang bliver, hvad man ift.
mobilitetsdata kan udstille uden at fortælle, hvor folk er.
Dagsordenspunkt 10,
Dialog med Vejdirektoratet – Orientering (5 min)
Frans la Cour har på vegne af Open Data DK haft møde med Vejdirektoratet vedr. fritstillelse af data. Han
orienterer om mødet.
Referat: Vejdirektoratet er afsøgende og interesserede i at fritstille data. Det vurderes, at det bedste vi kan
gøre pt. er at forholde os afventende og være imødekommende med hjælp, når de har brug for det.
Dagsordenspunkt 11,
Lokal status – Orientering og drøftelse (30 min)
De fem stiftende byer har påtaget sig opgaven som regional ambassadør i Open Data DK. Det indebærer
bl.a. at få nye kommuner med, introduktion for de nye kommuner samt at sikre formidling og aktiviteter i
deres område. Hver by (Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, Kbh.) orienterer om status for dette arbejde.
Bestyrelsen drøfter, hvordan vi kan få flere kommuner og regioner med. Vi har et mål om 60 kommuner og
4 regioner ved årets udgang.
Referat:
Odense: har ikke ressourcer til det pga. ressourcetræk til arrangementer og kommunikationsarbejde,
dagsordenen er præsenteret hos BusinessRegionFyn, en stor af arbejdet med at få flere medlemmer gøres i
samarbejde med Vejle
Aarhus: mangler ressourcer, arbejder på at skaffe ressourcer, har ikke fat i det vestjyske
RH: har overvejelser omkring, hvordan de kan gå til opgaven,
Vejle: har været i Haderslev, har sendt materiale til Aabenraa, skal til Sønderborg
Aalborg: alle kommuner er med i et 2-årigt medlemskab, har holdt info-møder for kommunerne,
København: byder ind i fællesprojekter, som f.eks. Klar til smart vækst,
Det er væsentligt at få koblet open data dagsorden med erhvervs/vækstdagsordenen i kommunerne.
Forslag: at skrue ned på engagementet ift. arrangementer.
Beslutning: der sendes et brev til kommunaldirektørerne i de kommuner, der ikke er med.
Det er gratis i resten af 2017 at melde sig ind.

Dagsordenspunkt 12,
Datoer 2018 - Beslutning (5 min)
Strategiseminar: 30.nov-1.dec, Vejle (er indkaldt)
Bestyrelsesmøder 2018
8. februar 2018, Odense
15. maj 2018, Aalborg
6. juni, generalforsamling, Vejle
23. august 2018, Aarhus
22.-23. november (strategiseminar), København
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Bestyrelsen bedes tage beslutning om ovenstående datoer.
Referat: Datoerne blev godkendt.

Dagsordenspunkt 13,
Andre orienteringer og eventuelt (5 min)
• Der blev spurgt til, hvordan det går med udstillelse af fælles datasæt. Der er ikke sket yderligere
siden datateamet kiggede på opgaven. Der blev lavet en liste, som er et væsentligt input til opgaven
om mappingværktøjet.
•

Open Data DK er tilføjet Kombits overblik over fælleskommunale it-samarbejder,
http://www.kombit.dk/indhold/f%C3%A6lleskommunale-it-samarbejder

•

Udover et almindeligt høringssvar er der sendt en initiativbeskrivelse til den nye Open Government
handlingsplan for at få Open Data DK med som et initiativ i handlingsplanen.

•

Open Data DK har i FODS-regi foreslået, at der holdes et fællesoffentligt oplæg fra initiativ 5.1 i
FODS på Offentlig Digitalisering 2018.

•

Erhverv – og vækstteamet efterlyser flere ressourcer. Det er bl.a. igennem det team, at
erhvervsrådene kan kontaktes.

•

Københavns Kommune har kontakt med flere nordiske kommuner vedr. erfaringsudveksling
omkring åbne data.

•

Der lanceres til november et nyt nordisk netværk omkring smart city.

•

Erhvervsstyrelsen har spurgt, om vi er interesserede i at få data.virk.dk over på platformen. De har
spurgt om interessen for, at de bliver en del af bestyrelsen. Drøftelsen tages til strategiseminaret.

•

Bo holder til KL lederdage et oplæg om at lede tværkommunale samarbejder, hvilket bl.a.
indbefatter Open Data DK.

