Bestyrelsen i Open Data DK

Open Data DK bestyrelsesmøde den 17. maj 2018
Tidspunkt: torsdag den 17. maj 2018 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Boulevarden 13, Aalborg, lokale 3, kælderen ved kantinen
Deltagere: Kim Houlberg (Aalborg Kommune), Steffen Svinth Thommesen (Københavns Kommune), Anne
Dyrberg (Vejle Kommune), Bo Fristed (Aarhus Kommune) og Bjørn Hallberg Nielsen via skype (Region
Hovedstaden)
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (5 min)
Referat: Der er ikke fundet et nyt bestyrelsesmedlem.
Det besluttes, at Open Data DK regionerne modsvarer de danske regioner. Det er et fælles ansvar at få
kommunerne med i Region Sjælland.

Dagsordenspunkt 2,
Konstituering af bestyrelsen (10 min)
Jf. foreningen § 5, stk. 3 skal bestyrelsens til første møde efter generalforsamlingen konstituere sig selv.
Bestyrelsen opfordres til udover formanden at udpege en næstformand og kasserer. Derudover opfordres
hvert bestyrelsesmedlem til at udpege sin egen suppleant som nævnt i foreningens § 5, stk. 1.
Referat: Bo Fristed fortsætter som formand.
Udpegning af bestyrelsessuppleanter:
København: Frans la Cour, Københavns Kommune
Vejle: Jens Abildgaard Jespersen, Vejle Kommune
Aarhus: Birgitte Kjærgaard, Aarhus Kommune
Aalborg: Bente Neerup, Hjørring Kommune
Region Hovedstaden: Afventer

Dagsordenspunkt 3,
Status på FODS, FKDS og andre aktiviteter [orientering] (10 min)
FODS
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunale datasæt (i samarbejde med KL)
KL og Open Data DK har til opgave at lave et afsøgende arbejde omkring udstilling af tværkommunale
datasæt. Det er relevant at sætte fokus på udstilling af tværkommunale datasæt, i stedet for at hver enkel
kommune skal tilvejebringe data fra et centralt system og udstille dem enkeltvist. Det vil skabe en
uhensigtsmæssig barriere for anvendelse for dataaftagere.
Der arbejdes på nuværende tidspunkt på kortlægning af, hvilke tværkommunale datasæt der kan være
relevant at sætte fokus på. KL er tovholder på opgaven.
”Startpakke” til myndigheder i deres arbejde med dataudstilling
Der er i partnerskabet taget beslutning om at få udviklet en startpakke til myndigheder, både kommuner,
regioner og stat. Der var bred enighed om potentialet ved at få udviklet en sådan pakke, som kan
distribueres til myndigheder og være en hjælp i deres arbejde med dataudstilling. Erhvervsstyrelsen er
projektleder på opgaven og har lige sendt udkast til kravspecifikationer i høring hos myndigheder. Materialet
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er sendt rundt til bestyrelsen. Deadline for feedback og kommentarer fra relevante parter i kommuner og
regioner er senest mandag d. 14 maj.
Virksomhedsrettede aktiviteter
Der er i initiativet sat 800.000 kr. af til virksomhedsrettede aktiviteter. Alle i partnerskabet har sagt ja til at
afholde eller bidrage til minimum ét virksomhedsrettet arrangement i løbet af 2018 – enten selvarrangeret
eller et andet relevant arrangement, som har godt fat i en målgruppe, for hvem åbendatadagsordenen er
relevant. Erhvervsstyrelsen har meldt ind til partnerskabet med en plandata challenge til 250-300.000 kr. +
pengepræmie.
FKDS
Til sidste KL-styregruppemøde den 30. april havde vi udvikling af www.opendata.dk og opgaven med ”de små
åbne data succeser” på dagsordenen.
•

Styregruppen gav os 50.000 kr. til en afdækning ift. hjemmesiden. Det er det, der er kaldt første
etape i den vedhæftede fil. Efter den etape besluttede styregruppen at lægge en stop n’go ind, så
vores konklusioner fra afdækningen præsenteres for dem, og de tager beslutning om, om vi skal gå
videre med den egentlige udvikling. Der var lidt bekymring om, om det blot er endnu et forum, vi
laver.

•

Derudover fik vi 150.000 kr. til opgaven ”de små åbne data succeser”. Den har fokus på at finde og
formidle om de gode historier (use cases) af kommunal relevans. De andre i styregruppen var især
interesserede i den her opgave, da de ofte mangler materiale til at videreformidle den gode historie
om åbne data i egen organisation, men også andre kommuner.
Der er ikke defineret, hvilke format (video, tryksag eller andet) det skal ende ud i. Det afhænger af,
hvad der kortlægges i researchen.

Det blev desuden besluttet, at Open Data DK og KL skal beskrive nogle scenarier for, hvordan flere/alle
kommuner kan komme med i ODDK. Hvordan finansiering fra f.eks. KL-initiativet eller FODS-initiativet kan
prioriteres til det. Der blev talt om muligheden for, at KL betaler for, at alle kommuner får mulighed for at
lægge x antal udpegede datasæt på portal.opendata.dk, så det bliver gratis for kommunerne.
Økonomien blev italesat som en barriere for især mindre kommuner.
Der var desuden snak om behovet for at standardisere/ensrette de kommunale data, når vi fritstiller dem. At
det først er der, de kommunale data kommer til at give værdi. Det blev derfor aftalt, at vi skal have mapping
af data på dagsordenen næste gang.
KL Teknik og Miljø ’18 konference
Den 12.-13. april 2018 havde Open Data DK en stand ved KL’s konference Teknik og Miljø ’18. Formålet med
at være der var bl.a. at få talt med kommunalpolitikere og beslutningstagere i kommunerne om
potentialerne i åbne data. Der var stor interesse og god dialog på standen.
KL-lederevents
Det første af to events med titlen ”Fra data til værdi” er afholdt den 2. maj i Aarhus. Det næste holdes i Kbh.
den 24. maj. Der er pt. 19 tilmeldte.
Webinar
Den 20. marts afholdt kommunikationsteamet et webinar med det formål at informere foreningens
medlemmer og interesserede kommuner/regioner om åben data aktiviteter i FODS og FKDS, og naturligvis
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Open Data DK. Der var ca. 20 deltagere. Det fungerede godt og resulterede bl.a. i en efterfølgende dialog
med Business Region MidtVest. Kommunikationsteamet forventer igen at holde webinar.
Referat: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Der var kommentarer til KL lederevents om at give mere plads til dialog.

Dagsordenspunkt 4,
Regnskab og budget [drøftelse og beslutning] (15 min)
- Herunder refusion af rejseudgifter
Regnskab 2017 og budget 2018 fremlægges.
Bestyrelsen bedes forholde sig til regnskab og budget samt tage beslutning om refusion af rejseudgifter.
Bilag: Regnskab 2017 og budget 2018
Referat: Bestyrelsen tager regnskab og budget til efterretning.
Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i bestyrelsesmøder dækkes ikke af foreningen.
Det vurderes fra gang til gang ved større rejseudgifter f.eks. ved udlandsrejser, om udgifterne dækkes af
foreningen. Generelt opfordres der til at bede om dækning af rejseomkostninger ved henvendelser vedr.
oplæg, særligt i udlandet.

Dagsordenspunkt 5,
Scenarier for økonomi [drøftelse og beslutning] (20 min)
Til sidste KL-styregruppemøde var der bred interesse for på en eller anden måde at finansiere, at flere
kommuner kommer med i Open Data DK. Der blev talt om muligheden for, at KL betaler for, at alle
kommuner får mulighed for at lægge x udpegede datasæt op på portal.opendata.dk, så det bliver gratis for
kommunerne. Der er mulighed for finansiering fra KL i 2018-2020.
Økonomien blev italesat som en barriere for især mindre kommuner.
Det blev besluttet, at Open Data DK og KL skal beskrive nogle scenarier for, hvordan flere/alle kommuner kan
komme med i ODDK. Hvordan finansiering fra f.eks. KL-initiativet eller FODS-initiativet kan prioriteres til det.
Hvert bestyrelsesmedlem har inden bestyrelsesmødet overvejet et scenarie for finansiering fra KL og
præsenterer det kort. Ud fra dette drøfter bestyrelsen mulige scenarier.
Referat:
Bestyrelsen drøftede forskellige mulige scenarier for finansiering.
Der kan være tale om graduering af medlemskaber, og at der følger en forpligtelse med KL finansieringen.
Der kan også være tale om, at KL finansierer, at alle kommuner får adgang til at lægge nogle specifikt
udpegede datasæt op. Det kan være et bestemt antal årligt.
Der kan være tale om, at kommunerne går sammen om temaer og KL-finansieringen anvendes til facilitering
af processen.
Der var enighed om, at det også handler om at skabe engagement hos kommunerne/regionerne. Hvordan
kan det gøres forpligtende? I andre sammenhænge har det haft stor effekt, at KL er (med)facilitator.
Det blev også drøftet, om der er mulighed for finansiering fra regionerne og/eller staten, og om KL kan
hjælpe med at bære den videre.
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Dagsordenspunkt 6,
Konsolidering af platform [orientering], v. Steffen Svinth Thommesen (40 min)
Viderum er med på skype kl. 11.00.
Formålet er at lade Viderum præsentere sig selv som leverandør.
Steffen informerer om processen omkring konsolidering af platformen.
Bilag: Opgavebeskrivelse til Viderum
Referat:
Viderum blev bedt om at levere et formelt tilbud til Open Data DK.
Vi er til en start interesserede i en standardkontrakt, men vil være sikre på, at den kan nedskaleres.
Vi skal være opmærksomme på opsigelsesperioden hos Viderum.
Der skal sættes fokus på udvikling af et statistikmodul. Der kan Viderums netværk og kompetencer måske
inddrages.

Dagsordenspunkt 7,
Open Data DK og GDPR [orientering og beslutning) (10 min)
Der er vedlagt to notater om GDPR i forhold til hhv. portalen og websitet, samt databehandleraftale på
websitet. Bestyrelsen bedes tage beslutning ift. websitet og portalen.
Bilag: Notater om GDPR ift. portal og website, samt databehandleraftale
Referat: Der udarbejdes databehandleraftale til leverandør. Dokumentet om vilkår og betingelser revideres
og sendes til gennemsyn af jurister.

Frokost (ca. 12.00-12.30)
Dagsordenspunkt 8,
Open and Agile Smart Cities [orientering, drøftelse og beslutning] 40 min
Martin Brynskov er med via Skype kl. 12.30.
København, Vejle, Aalborg og Aarhus er tilsluttet OASC. Odense er stadig i overvejelse.
OASC udvikler sig i øjeblikket og er bl.a. netop blevet en juridisk entitet. Der begynder også dels at blive
leveret en række standarder og dels at blive stillet en teknisk implementering til rådighed, der kan
understøtte mapping af data fra de nationale Open Data platforme.
Det foreslås, at der igangsættes et initiativ rettet mod de eksisterende Open Data DK medlemmer om, at de
også indtræder i OASC samarbejdet. Dertil foreslås, at vi i forbindelse med optagelse af nye medlemmer
sikrer, at de automatisk (samtidig) tilslutter sig OASC.
Tilslutningen er gratis og skal mest ses som et tilbud, der understøtter tilgængeliggørelse af kommunernes
data i en større fælles kontekst. Det er en administrativ opgave, som kan forestås af sekretariatet.
Bestyrelsen bedes forholde sig til forslaget.
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Referat: Det blev drøftet, hvad OASC indeholder af tekniske muligheder relevant for Open Data DK. Det
overvejes at koble Ture fra Aarhus Kommune og Frans la Cour fra Københavns Kommunes sammen efter
sommeren for rent teknisk at blive klogere på OASC.

Dagsordenspunkt 9,
Fokus på datatyper [drøftelse og beslutning] (20 min)
Der er som beskrevet i materialet til sidste bestyrelsesmøde defineret tre overordnede dataområder i KLinitiativet. Det er følgende dataområder:
- Data om byrum
- Socioøkonomiske data
- Mobilitetsdata
De er udpeget bl.a. på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, hvor de har
tilkendegivet, at det er områder de gerne vil arbejde mere med i forhold til åbne data. Dataområderne er
nedbrudt i specifikke datasæt med udgangspunkt i de data, som kommunerne faktisk har på nuværende
tidspunkt.
Kommunerne efterspørger anbefalinger til, hvilke data de skal starte med at udstille, og flertallet af
kommuner har en stor interesse i at lægge data ud, som de andre kommuner også lægger ud.
Hvert bestyrelsesmedlem har inden bestyrelsesmødet overvejet mulige tiltag i Open Data DK for at sætte
fokus på dataområderne/datasættene og præsenterer det kort. På baggrund af dette drøfter bestyrelsen
mulige tiltag.
Bilag: Specifikation af dataområde
Referat:
Der meldes tilbage til KL, at ODDK primært har fokus på mobilitetsdata og understøtter de andre
dataområder med lokale/regionale aktiviteter.

Dagsordenspunkt 10,
Regional status [orientering og beslutning] (25 min)
1. Herunder fælles henvendelse til kommuner, der ikke er med (handlingsplanen)
2. Herunder forslag om skriftlig status fremadrettet
Hver by (Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, Kbh.) orienterer om status i de respektive Open Data DK regioner.
Region Hovedstaden orienterer om status i DK regioner.
1. Derudover bedes bestyrelsen tage beslutning om, hvorvidt der på nuværende tidspunkt jf.
handlingsplanen skal udarbejdes en fælles henvendelse til kommuner, der ikke er med.
2. Det foreslås fremadrettet, at hver by og region sender en kort skriftlig status til sekretariatet 14 dage
før bestyrelsesmøderne. De sendes med dagsordenen ud til fælles orientering. På den måde
fokuseres tiden på møderne til drøftelser og beslutninger af strategisk karakter.
Referat:
Det blev vedtaget, at hvert bestyrelsesmedlem inden hvert bestyrelsesmøde afgiver skriftlig status om
regionale aktiviteter.
Henvendelse til kommuner, der ikke er med, afventer dialogen om finansiering med KL. I den henvendelse
gøres opmærksom på de fora, hvor vi sidder med. Det vil ligeledes være en fordel med KL logo på.
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Aktivitetsplan (Q1 – 4) lægges på websitet med personer på. Godkendes først af bestyrelsen.

Dagsordenspunkt 11,
Andre orienteringer og eventuelt (5 min)
Open Mobility Days er et fleksibelt brand. Kan evt. være en konkurrence
Fokus i 2018 er på konsolidering af platformen, dette gælder også økonomisk.

