Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde
Deltagere: Stine Sørensen (Aalborg Kommune), Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Jens Kjersgaard (Region
Midtjylland), Bo Fristed (Aarhus Kommune), Frans la Cour via Skype (Københavns Kommune), Eva Maria
Knudsen (Odense Kommune) og Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)
Referent: Birgitte Kjærgaard
Mødested: Boulevarden 13, Aalborg
Mødetidspunkt: Den 23. februar kl. 10.00 - 14.00
1. Velkommen
2. Godkendelse af dagsorden
Rækkefølgen på nogle af punkterne ændres.
3. Status på FODS, initiativ 5.1
Der var 1. partnerskabsmøde den 24. januar 2017, hvor initiativets vision, formål og aktiviteter blev drøftet.
Open Data DK bestyrelsesmedlemmerne vil gerne have materiale til partnerskabsmøderne tidligere, så de
kan nå at kommentere på det.
4.Konsolidering af teknisk platform
a. Punkt til beslutning (Eva): Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at vi – på baggrund af vores store
succes– får udformet en formel driftsaftale og driftsetup af CKAN platformen, herunder bl.a. SLA, krav vil
”oppetid”, opdatering o. lign. drift set up.
Der er enighed om, at der er behov for en professionalisering af driften af platformen. En del af
professionaliseringen vil være, at ansvaret for platformen placeres tydeligt ét sted, og der følger midler
med. Der er indhentet tilbud fra Viderum på en driftssituation + transsion. Tilbuddet lyder på 100.000 kr.
årligt for driftsansvaret (opgradering af versioner, vedligeholdelse) og 100.000 kr. for overgangen. Deri er
ikke inkluderet support og udvikling. Det drøftes, om opgaven skal i udbud.
Bestyrelsen bakker op om forslaget fra Eva.
Beslutning: Frans indhenter flere tilbud og udarbejder forslag til, hvordan overgangen og driften
fremadrettet kan håndteres.
Deadline: uge 10
5. Punkt til beslutning (Eva): Det indstilles, at bestyrelsen iværksætter arbejdet med standarder på
platformen.
a. Mens vi venter på en præsentation af Orions standardværktøj, som før er drøftet i bestyrelsen, indstilles
det, at vi går i gang med at finde ud af, hvilke reelle behov vi har for standardværktøjer og hvordan vi
ønsker at arbejde med området. Det giver os et beslutningsgrundlag i forhold til om Orion er det værktøj vi
skal vælge.
Der er behov for et mapping-værktøj til at mappe (oversætte) data fra kommunerne over i ODDK. Det
findes relevant at undersøge andre landes erfaringer. Muligheden for at tage en dialog med FLIS om at
udstille data derfra drøftes.
Beslutning: Der skal arbejdes fokuseret med området i teknikteamet.
6. Handlingsplan for 2017 (bilag)
Målhierarkiet (bilag) drøftes. Der skal sættes ansvar på opgaverne.

Nummerere målsætninger (1,2,3,4,5,6) og aktiviteter (1.1, 1.2, ) På side 2 lave liste med angivelse af ansvar.
Beslutning: Sekretariatet kommer med et forslag på ansvarsdeling og får grafiker indover.
7. Status på Open Tourism Days
Arrangementet holdes 5.-7. maj i København. Der er udarbejdet website, www.opentourismdays.dk.
Der er etableret samarbejde med Wonderful Copenhagen, VisitAarhus og VisitAalborg. Alle
medlemskommuner og regioner i Open Data DK inviteres også til at komme med en case til arrangementet.
Kommentar ift. krav om skalerbarhed af cases fra Eva. Det skal overvejes, om det er nødvendigt.
8. Forskningsprojekt vedr. Open Data portaler i Danmark, v. Lars Bodum fra Aalborg Universitet (10-15
min.)
Der er ingen finansiering i det. Han lægger let fra start og vil bygge op efterhånden.
Lars vil gerne gennemføre interviews med de største byer i ODDK og lave en opsamling af det i 1-2 artikler
omhandlende de første år med open data i de danske kommuner (hvilken udvikling er der sket, også ud fra
et magtperspektiv). Byerne repræsenteret i bestyrelsen vil gerne deltage i et interview.
9. DIT-messen
Vi har en stand på DIT-messen den 22.-23. marts i Aarhus. Der følger tre billetter med.
Opgaven med planlægning af standen ligger i kommunikationsteamet.
Birgitte udarbejder ”vagtplan”.
10. Contentplan for www.opendata.dk
Udfordringen med at generere indhold til www.opendata.dk drøftes. Det blev forslået at lave en fælles
kalender derpå. Kalender-funktionen skal op i topmenuen og der tilføjes fremadrettet også, når vi er ude og
holde oplæg om Open Data DK.
Frans opdaterer DK-kortet, og Stine skriver nyhed om Nordjylland indtræden i Open Data DK.
11. Erhverv - og vækst teamet
Jens, Eva og Anne udarbejder kort beskrivelse af erhverv – og vækstteamet.
12. Formandens rolle (7 min.)
Baggrund for punktet er en drøftelse til strategiseminaret.
Formandens rolle, der afviger fra resten af bestyrelsen: national talsperson, initiativpligt ift.strategien i
ODDK, at formidle om ODDK, snitflade til de nationale strategier/ERST/KL, at sørge for at resten af
bestyrelsen er orienteret om relevante forhold,
Alle bestyrelsesmedlemmer har et ansvar for at arbejde for fremdrift i ODDK.
Beslutning: der udarbejdes beskrivelse formandens rolle og bestyrelsesmedlemmernes rolle
13. Sekretariatets rolle (7 min.)
Baggrund for punktet er en drøftelse til strategiseminaret.
Rolle: Udarbejdelse af dagsorden, modtagelse af dagsordenspunkter, udsendelse af dagsorden,
udarbejdelse af referater, lægge på det websitet, modtage nye kommuner/regioner administrativt,
opdatere medlemsoversigt, kontakt med økonomiafd., udarbejde notater, assistere formanden til udvalgte
møder og i forskellige sammenhænge
Beslutning: der udarbejdes oversigt over sekretariatets opgaver/roller
14. Hvordan hjælper vi landkommunerne med at sætte fokus på “open data” (7 min)

Det er relevant at bruge temaer som løftestang. Mht. tema i 2018 foreslås det at invitere dem til at byde
ind med tema-forslag. Vi skal bruge de trædesten, vi har: FODS og KLs strategi. Det kan være en mulighed
at bruge erhvervsrådene som indgang.
15. Mødedatoer i 2017 (7 min)
Torsdag den 18. maj i Aarhus
Torsdag den 24. august i København
Torsdag den 30. november -1. december i Vejle
Rækkefølge ift. byer: Aalborg, Aarhus, København, Vejle, Odense
16. Evt.
GeoForum har spurgt, om vi vil deltage til Kortdage. Det vil vi gerne.
Jens skal have adgang til g-drev (Birgitte) og på info + council mail (Frans).
Jesper Algren skal slettes fra websitet (Birgitte).

