Bestyrelsen i Open Data DK

Open Data DK-bestyrelsesmøde den 23. november 2018
Tidspunkt: fredag den 23. november 2018 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Njalsgade 13, København, mødelokale ”Kongens Nytorv”
Deltagere: Anne Dyrberg (Vejle), Kim Houlberg (Aalborg), Steffen Svinth Thommesen (København), Bo Fristed
(Aarhus) og Birgitte Kjærgaard (Aarhus)
Gæster: Astrid Krarup Andersen (Svendborg) og Christian Rasmussen (Uptime)
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (10 min)

Dagsordenspunkt 2,
Besøg fra Svendborg Kommune [præsentation og dialog] 60 min
Astrid Krarup Andersen fra Svendborg Kommune præsenterer deres arbejde med åbne data i Svendborg
Kommune. Efterfølgende lægges op til dialog om evt. samarbejdsmuligheder.
Referat: Det blev aftalt at holde kontakten.
ODDK: overvejelser omkring at inddrage Svendborg platformen og lave en stand alone løsning ovenpå ODDK.
Bo tager kontakt til Jesper Gaardboe, GeoFyn.

Dagsordenspunkt 3,
Nyt fra regionerne [orientering] 20 min
Hvad gøres for at fastholde de eksisterende medlemmer?
Nyt fra Region Syd
I Vejle planlægges et arrangement om energidata for SMV’er i maj måned.
Odense Kommune træder ind i den tekniske styregruppe.
Derudover deltager Svendborg Kommune med et oplæg på bestyrelsesmødet.
Nyt fra Region Midt
I Aarhus er der god dialog med Business Region Aarhus vedr. fortsættelse af medlemskabet for de 12
kommuner. Sekretariatet i Business Region Aarhus har indstillet til formandskabet, at der bevilges 300.000
kr. til 2019.
I Business Region Aarhus-projektet er der igennem de sidste måneder afholdt et dialogforløb med
kommunerne og virksomheder med det formål at sætte fokus på, hvordan åbne data potentielt kan bidrage
til at løse nogle af kommunernes egne udfordringer. Det er bl.a. igangsat, da kommunerne efterlyser mere
dialog med potentielle dataaftagere for at skabe retning i deres udvælgelse af data, de kan udstille.
Silkeborg Kommune træder ind i den tekniske styregruppe.
Nyt fra Region Hovedstaden/Sjælland
Der har været møde i Advisory Board for den Regionale Datahub. Der er udarbejdet referat for mødet som er
tilgængeligt.
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Bestyrelsen har tidligere efterspurgt en oversigt over antal datasæt fra kommunerne mhp. at vurdere
scenariet fra 2019 med hhv. basismedlemmer og fuldt betalende medlemmer. Oversigten er vedlagt som
bilag.
Bilag: Oversigt over antal datasæt fra medlemskommunerne
Referat:
Supplerende fra Kbh.: har haft dialog med grønt vækst team om behovet fra kommunerne for
forsyningsdata. På et ”lavere” niveau end hele kommunen for at kunne se, hvordan forskellige tiltag virker.
Supplerende fra Aalborg: Den politiske bestyrelse i BRN beslutter formodentlig at melde sig (og
kommunerne) ud af ODDK med en opfordring til kommunerne om at tage imod basismedlemskabet.
Aalborg Kommune bliver som fuldt betalende medlem.

Dagsordenspunkt 4,
Status på FODS, FKDS og andre aktiviteter [orientering] 15 min
FODS
Referat fra sidste partnerskabsmøde er sendt til bestyrelsen.
”Startpakke” til myndigheder i deres arbejde med dataudstilling
Der blev orienteret om startpakken til sidste bestyrelsesmøde. Erhvervsstyrelsen er ved at få udviklet:
1) Digitalt redskab: Guide til organisatorisk setup for dataudstillingsprojekt og estimat for ressourcetræk
2) Beregning af samfundsøkonomiske gevinster ved frikøb af CVR- og regnskabsdata samt udvikling af
generisk beregningsmodel
3) Juridisk del
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunale datasæt (i samarbejde med KL)
KL og Open Data DK har udarbejdet et projektoplæg, der sammentænker dette pilotprojekt med
understøttelse af flere/alle kommuner, med forslag om en freemium-model. Det blev besluttet, at ODDK og
KL laver et skriftligt projektoplæg inklusiv et budget og en tidsplan.
Virksomhedsrettede aktiviteter
Der er tre virksomhedsrettede aktiviteter i gang:
- Et inspirations- og dialogarrangement med fokus på mobilitet (gennemføres af Aarhus/BRAAprojektet)
- Afdækning af dataaftageres behov og efterspørgsel for kommunale data (gennemføres af Open Data
DK/Seismonaut)
- UrbanTech challenge med fokus på brug af åbne offentlige data til at forbedre byen som et rum
(gennemføres af Erhvervsstyrelsen)
Inspirations – og dialogarrangement med fokus på mobilitet er kort beskrevet under ”Nyt fra Region Midt”.
Afdækning af dataaftageres behov og efterspørgsel for kommunale data gennemføres også for at få mere
viden om behovet for kommunale data. Denne opgave fokuserer dog på brugsscenarier fra virksomheder.
Der gennemføres mindre dialogforløb i såvel Vestdanmark som Østdanmark. Det har dog været vanskeligt at
rekruttere kommuner i det østdanske, hvorfor kun én kommune deltager i den del af landet.
Der bliver udarbejdet en hjemmeside til partnerskabet.

Side 2 af 6

Bestyrelsen i Open Data DK

2019 i FODS
Primo december afholdes et skype-møde for at drøfte aktiviteter for 2019. Senest 7. december skal vi
rundsende konkrete forslag på overskriftsniveau til partnerskabet. Ved forslag fra Open Data DK-bestyrelsen
bedes de sendt til ODDK sekretariatet.
Der er fra ODDK allerede foreslået, at der i FODS-regi i 2019 afsættes midler til
- at etablere flere fælleskommunale datatræk, som det igangværende arbejde med Vejdirektoratet.
- Standardisering/mapping/ensretning af data
FKDS
Afdækning ift. hjemmesiden
KL-styregruppen besluttede til sidste styregruppemøde at igangsætte en afdækning af behovet hos
kommunerne for en samarbejds – og videndelingsplatform på websitet. Afdækningen har klarlagt, at
kommunerne har et behov for at kommunikere med hinanden om data. De beskriver, hvordan
dataplatformen kan være et sted for videndeling. De ønsker datanær videndeling, helt ned på datasæt
niveau. De kan ikke gennemskue forskellen på foreningssitet (www.opendata.dk) og dataplatformen.
Afdækningen peger ikke i retning af en videreudvikling af www.opendata.dk, men derimod af
dataplatformen og integration af videndelings-elementer derpå. Det anbefales at lade dataplatformen og
videndeling derpå indtage det primære fokus og lægge events, cases, foreningens dokumenter m.m. som
sekundær viden. Der kan med fordel findes inspiration i Energinets Energi Data Service.
KL-styregruppen har bevilget 25.000 til Open Data DK til at definere proces, omfang og økonomisk estimat
for sammenlægning af de to sites og integration af videndelingselementer på den samlede platform.
Der er reserveret 185.000 kr. i 2019-budgettet. Dog med den bemærkning, at det endelige beløb afventer
estimat fra Open Data DK.
Teknisk udvikling
De 250.000 kr. som KL-styregruppe bevilgede til Open Data DK i 2017 er rykket til 2019, og styregruppen
bakker op om, at Open Data DK kvalificerer projekter hos kommunerne primo 2019.
Der er i KL-budgettet 2019 sammenlagt 185.000 + 250.000 øremærket udvikling af fælles platform hos Open
Data DK.
Freemium projekt og data fra Vejdirektoratet
Som besluttet i Open Data DK-bestyrelsen tidligere tilbydes alle landets kommuner et basismedlemskab af
Open Data DK. KL sender tilbuddet ud til ikke-medlemskommuner medio november. Parallelt med det
sender Open DK-brev til alle medlemskommuner om tiltaget.
En del af freemium projektet er også at få etableret et fælleskommunalt datatræk fra Vejdirektoratet med
kommunernes Mastra-data. KL er i dialog med Vejdirektoratet, som er positive. Efter brevene er sendt ud til
kommunerne, hvor Mastra-datasættet også nævnes, kontaktes alle kommuners GIS-koordinator af FOSAKO
vedr. tilsagn om at få kommunens data med i et fælleskommunalt datatræk.
Vi er vedr. det fælleskommunale datatræk i tidspres. ERST har i 2018 bevilget 400.000 kr. til ODDK til
etablering af datatrækket. Midlerne kan ikke flyttes til næste budgetår. Vi skal derfor i december kunne
sandsynliggøre overfor ERST, at det kan lade sig gøre at etablere datatrækket, hvis midlerne skal udbetales.
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Referat: Husk at påpege effektmåling af startpakke-redskaberne overfor ERST.

Frokost (ca. 11.45-12.15)
Dagsordenspunkt 5,
Det juridiske grundlag for foreningen og aftale om sekretariatsbistand [orientering og beslutning] 15
min
Aarhus Kommunes jurister er i gang med at udarbejde notat vedr. det juridiske grundlag for foreningen.
Dette håbes eftersendt til Open Data DK-bestyrelsen inden bestyrelsesmødet.
Aftale om sekretariatsbistand er udskudt fra tidligere bestyrelsesmøde i år. Bestyrelsen bedes tages
beslutning om aftalen kan tiltrædes.
Bilag: Aftale om sekretariatsbistand
Referat: Birgitte eftersender juridisk notat til bestyrelsen.
Aftale om sekretariatsbistand tiltrædes og underskrives af Bo og Anya.

Dagsordenspunkt 6,
Status på den tekniske styregruppe og Viderum [orientering] 15 min
Steffen giver status på den tekniske styregruppe og samarbejdet med Viderum.
Referat: Første (skype)møde i den tekniske styregruppe den 17. december
Der skal ske en afklaring ift. Viderum.

Dagsordenspunkt 7,
Ressourceudfordringer [orientering og drøftelse] 10 min
På nuværende tidspunkt består Open Data DK kommunikationsteamet udelukkende af Birgitte og Anne. Det
begrænser, hvilke opgaver kommunikationsteamet kan påtage sig. Derudover eksisterer erhverv – og
vækstteamet ikke mere grundet ressourceudfordringer.
Organisationsstrukturen med teams blev valgt for at skabe en forening, der opfattes som åben og ligeværdig
for alle medlemmer. Det er beskrevet i foreningens governance-beskrivelsen, at gevinsten ved at anvende
denne form for organisering er en fælles arbejdsindsats på tværs af foreningens medlemmer.
Bestyrelsen bedes forholde sig til følgende:
Hvordan håndterer vi en faldende interesse for at være med i teams, men ikke en faldende arbejdsbyrde, da
vi skal byde mange nye kommuner velkommen?
Hvordan skaber vi incitament for at være med i teams?
Referat: Drøftelsen udskydes til strategiseminaret

Dagsordenspunkt 8,
Open Data DK strategiseminar [drøftelse] 15 min
Fra tidligere bestyrelsesmøder er følgende angivet som ønsker til strategiseminaret:
Der ønskes et større fokus på handlingsplanen til strategiseminaret
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F.eks. drøftelse af afholdelse af Open xx Days. Får vi det ønskede ud af det?
Bestyrelsen bedes drøfte og om muligt angive flere ønsker til indhold til strategiseminaret.
Sekretariatet udarbejder efterfølgende program m.m.
Referat:
Flyttes til København
Forslag til programpunkter:
• Drøftelse af fokusområder
El/forsyningsområdet, co2 neutralitet
FN verdensmål, bæredygtighed
Tage en snak om, at vi kan understøtte borgernes samtykke til at få deres energidata på open data
dk. (må vi få adgang til dit forbrug, hvis vi fjerner dit navn og lægger dem samme med x andre? My
data)
•

Overvejelser omkring, hvordan ODDK drives.
Økonomimodel og organisering
Snakke et par år frem ift. den national løsning. Hvilken løsning ser vi for os?
Drøftelse omkring organisering – hvordan får vi andre med? hvordan skal vi organiseres
fremadrettet?

•

Teknisk platform
Oplæg fra portalstyregruppen (Steffen og Frans overvejer, om de kan nå at komme med noget
inden). Bestyrelsen drøfter langsigtede mål med platformen.

•
•
•

Drøftelse af behovet for mapping
Opsamling på 2018 handlingsplan og drøftelse af 2019 handlingsplan
Strategisk drøftelse om, hvordan vi kan tappe ind i nogle af de store politiske strømninger
Adgang for borgerne til data – transparens (mere end blot de nemme data)

•

Oplæg til budget 2019
Bo laver et oplæg til budget for 2019

•

Gæster?
SDFE (Christian Møller) nationale forsyningsdata
Kombit – nationale data
Vejdirektoratet

Birgitte og Bo udarbejder forslag til program for strategiseminaret.

Dagsordenspunkt 9,
Regnskab og budget 2018 [orientering] 10 min
Regnskab og budget 2018 fremlægges.
Bilag: Regnskab og budget 2018
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Referat: Regnskab og budget blev godkendt

Dagsordenspunkt 10,
Datoer 2019 - Beslutning (5 min)
Strategiseminar: 28.-29. januar 2019, København (er indkaldt)
Bestyrelsesmøder 2019
11. april 2018, Aalborg
4. juni, generalforsamling, ?
13. august 2018, Aarhus
14.-15. november (strategiseminar), København.
Hvis det fungerer godt at have strategiseminaret i januar i stedet for november, kan november-mødet 2019
reduceres til at være et ordinært bestyrelsesmøde og 2020-strategiseminaret kan lægges i januar 2020.
Referat:
Nedenstående datoer tiltrædes:
11. april, Aalborg
18. juni, generalforsamling, ?
13. august, Aarhus
29. oktober, København
Strategiseminar januar 2020

Dagsordenspunkt 11,
Andre orienteringer og eventuelt [10 min]
Referat: Anne har talt med Jesper fra GeoFyn, som gerne vil lave et hack. Der kan være en
samarbejdsmulighed.
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