Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde
Deltagere: Frans la Cour (Københavns Kommune), Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Bo Fristed (Aarhus
Kommune), Eva Maria Knudsen (Odense Kommune) og Stine Sørensen (Aalborg Kommune).
Jesper Algren (Region Midtjylland) deltog via Skype.
Referent: Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)
Mødested Cph. Solutions Lab, Fæstningens Materielgård, Frederiksholms Kanal 30, København
Mødetidspunkt: Mandag den 20. juni 2016 kl. 11.00-14.30
1. Konstituering af bestyrelsen
Bo Fristed, Aarhus Kommune vælges som formand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anne Dyrberg, Vejle Kommune
Frans la Cour, Kbh. Kommune
Eva Maria Knudsen, Odense Kommune
Stine Sørensen, Aalborg Kommune
Jesper Algren, Region Midtjylland
2. Lodtrækning om bestyrelsesmedlemmers valgår
Formanden er på valg i 2018.
Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017:
Jesper Algren, Region Midtjylland
Anne Dyrberg, Vejle Kommune
Stine Sørensen, Aalborg Kommune
Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2018.
Eva Maria Knudsen, Odense Kommune
Frans la Cour, Københavns Kommune
3. Udpegning af team-koordinatorer
Følgende team-koordinatorer udpeges af bestyrelsen
Teknik-team: Frans la Cour, Kbh. Kommune
Data-team: Stine Sørensen, Aalborg Kommune
Kommunikationsteam: Birgitte Kjærgaard, Aarhus Kommune
Erhverv og vækst team: Jesper Algren, Region Midtjylland
Der er behov for, at arbejdet i de enkelte teams beskrives nærmere. Der skal udarbejdes et budget
for teams (i særdeleshed teknik-teamet) fra de centrale midler.
Beslutning: Der nedsættes et event-team til planlægning og afholdelse af Open Tourism Days.
Action Point (AP): Hvert team laver en beskrivelse af deres arbejde/opgaver, mål osv.
4. Information om foreningen på www.opendata.dk
Action Point: Der oprettes en underside på www.opendata.dk med information om foreningen.
Opgaven varetages af Aarhus Kommune. Også referater fra bestyrelsesmøder lægges op. Der kan
besluttes, at der er lukkede punkter på dagsordenen.
Ordinær bestyrelsesmøde
5. Siden sidst

a. Fra byerne
Odense: Arrangement den 19. maj med 80 deltagere, hvor erhvervslivet var inviteret til at
høre om Open Data. Der var data-cafe med dialog ml. dataejere og datainteresserede.
Anvendte mindmap for at skabe overblik over eksisterende data. Eva deler mindmap i
foreningen.
Vejle: Vejle er ved at planlægge et arrangement med Odense og Serviceplatform med fokus
på energi – og klimadata den 13. september 2016. Vejle skal til Vejen inden sommerferien.
Aalborg: Hackathon blev desværre aflyst. Planlægger at afholde et arrangement ”Open
Hack” på tre timer en eftermiddag med fokus på turisme-data, det er i samarbejde med
VisitAalborg og Dataproces. Open Data er skrevet i kommunens digitaliseringsstrategi. Er
ved at udarbejde et inspirationskatalog med Aalborg-specifikke eksempler på brug af open
data. Det lægges på odlaa.dk. Overvejer også at lægge det på www.opendata.dk.
København: Meget fokus på Street Lab. Lanceret 6. juni 2016. Målet er, at der inden
sommerferien kommer data fra Street Lab op på data.kk.dk og dermed portal.opendata.dk.
Stort release af data om parkering i løbet af 14 dage.
Region Hovedstaden har meldt sig ind i Open Data DK.
Region Midt: Omorganisering i Region Midt.
Jesper vil gerne tage en dialog med Region Hovedstaden ift. hvilke data, der kan tages fat
på i regionerne. Det vil være godt, hvis de to regioner i samarbejde kan definere nogle
afgrænsede opgaver, man som region kan gå i gang med.
Aarhus: Aarhus har budt 11 kommuner i Business Region Aarhus velkommen. Aarhus har
holdt samlede introduktionsmøder for dem og planlægger individuelle introduktionsmøder.
Fokus for de kommuner bliver mobilitet.
Teknisk implementering af orion-plugin på den lokale platform.
Aarhus arbejder på at etablere netværk i byen, som fra start føder data ind i open data
platformen.
b. Fra teams
Punktet udskydes.
6. Status fra Erhvervsstyrelsen og KL
ERST: Fem punkter i FODS om åbne data.
KL: Eftermiddagens møde med KL drøftes og planlægges.
7. Strategiseminar
Invitere de interessenter ind, der stiller krav og forventninger til Open Data DK.
Drøftelse af strategi ift. indgåelse af strategiske samarbejde (KL, ERST, OASC)
Drøftelse af strategi ift. at få resten af kommunerne med.
Nærmere program og indhold fastsættes.
Dato: 2. november kl. 12.00 – 3. november kl. 12.00
8. Fastlæggelse af mødedatoer det kommende år (alle kl. 10-14)
5. september 2016 i Vejle
8. december 2016 i Odense

23. februar 2017 i Aalborg
Birgitte Kjærgaard, Aarhus Kommune, indkalder til møderne.
9. Principsnak om “prøve-partnerskab” (jf. Frans’ mail om GeoSjælland fra 07.06.2016, se nedenfor)
Jeg foreslår at vi tilbyder dem et partnerskab, med mulighed for at bruge portal.opendata.dk.
De har ikke umiddelbart et budget i netværket, så netværket ville betale ved at arrangere 1-2 events
for de deltagende kommuner om Open Data DK og åbne data.
Jeg vil foreslå at vi tilbyder partnerskabet i første omgang i 2 år uden beregning. Efter denne
periode vil vi sammen med Geosjælland evaluere deres brug og effekten.
Partnerskabet og brugen af portalen forudsætter:
1) At de ikke belaster vores infrastruktur væsentligt
2) Partnerskabet giver ikke stemmeret i foreningen
3) Kommuner i Geosjælland skal melde sig ind i foreningen for at opnå stemmeret
4) De enkelter kommuner oprettes først som selvstændige organisationer, når de indmelder sig
selvstændigt
5) Geosjælland medvirker til at arrangere de aftalte medlemsarangementer om åbne data
Beslutning: Det er en fornuftig og pragmatisk tilgang, som vi kan kopiere til de andre geo-fora.
10. Håndtering af koordinering og kommunikation
a. Både internt og eksternt
Der er behov for en måde, hvorpå vi kan kommunikere og koordinere internt.
Action Point: Kommunikationsteamet laver et oplæg til det håndtering af koordinering og
kommunikation, såvel internt som eksternt.
Action Point: Aarhus udarbejder udkast til samlet kommunikation om stiftelsen af foreningen Open
Data DK– bynavnet skal kunne udskiftes.
11. Orientering om City Data Exchange
Punktet udskydes.
12. Status på Open Energy Days
Punktet udskydes.
13. Indledende snak om Open Tourism Days
Punktet udskydes.
14. Principsnak om link til landsdækkende datakilder
Punktet udskydes.
15. Evt.
Økonomimodel
Regnskaber medtages på efterfølgende bestyrelsesmøder.
Hvert halve år afregnes de regionale midler. Der sendes en mail fra Aarhus, at de regionale
ambassadører har x dage til at indlevere dokumentation for udgifter.
Der sendes regnskabsinstruks til de regionale ambassadører.

