Beretning fra formanden til Open Data DK generalforsamling 2017

Året, der er gået (20.06.16-30.05.17)
Open Data DK blev stiftet som forening den 20. juni 2016.
På det tidspunkt var vi 10 kommuner og 2 regioner + 4 partnere (Erhvervsstyrelsen, KL, GeoFyn,
GeoSjælland). Inden foreningens stiftelse havde Open Data DK dialog med både KL og Erhvervsstyrelsen ift.
initiativbeskrivelserne om åbne data i de to nye digitaliseringsstrategier:

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, initiativ 5.1, Åbne offentlige data
Open Data DK er sammen med KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen partnere i initiativet. Initiativets
formål er at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data gennem fem
fokusområder:
Fokusområde
Overblik over relevante
data

Værdiskabelse gennem
anvendelse af offentlige
data

Klare rammer for
anvendelse af offentlige
data
Ved udvikling af off. itsystemer gives adgang til
data

Aktiviteter
En analyse af efterspørgsel og markedstendenser
inden for offentlige data

Ansvarlig
Erhvervsstyrelsen

Teknisk og faglig bistand

Open Data DK

Et forløb efter Open Tourism Days med det formål
at udbrede viden om mulighederne ved åbne
offentlige data i turismebranchen.
Inspirationsarrangementer
Challenge
Erfaringsopsamling
Vejledninger/værktøjer til myndigheder og
virksomheder

Open Data DK

Vejledning og principper i forbindelse med indkøb
af nye it-systemer

KL/Erhvervsstyrelsen

Analyse og etablering af et
offentlig-privat ”datarum”

Open Data DK
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
KL/Erhvervsstyrelsen

Dette er ikke et
fokus i 2017

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, initiativ 3.4, Bedre brug af offentlige data
Open Data DK er med i styregruppen for initiativet, sammen med en række kommuner og KL. Formålet med
initiativet er at fremme og understøtte kommunernes arbejde med åbne data gennem følgende mulige
fokusområder:
•
•
•
•

Workshops/introarrangementer
Standardisering
Udarbejdelse af fælleskommunale principper for arbejdet med åbne data
Juridiske aspekter i arbejdet med åbne data

•
•
•

Prioriteringsværktøj
Få nye/blødere fagområder med
Samarbejde om udvalgte data-temaer (mobilitet, klima, byudvikling…)

I løbet af efteråret 2017 skal fem arrangementer afholdes. I første omgang prioriteres opstartsseminarer,
som kan favne mange kommuner. Open Data DK er projektansvarlig. Placering af bl.a.
introduktionsseminarerne i FKDS tager højde for, hvor der er færrest medlemmer og dermed kan antages
at være et større informationsbehov. De tre introduktionsseminarer kommer til at ligge i det sydjyske, på
Fyn og Sjælland.

Hackathons
Open Energy Days
I samarbejde med Erhvervsstyrelsen holdt Open Data DK et tre-dages hackathon i Aarhus med fokus på
energi (Uddybes i beretningen fra kommunikationsteamet).

Open Tourism Days
I maj 2017 holdt Open Data DK i samarbejde med Wonderful Copenhagen et tre-dages hackathon i Kbh.
med fokus på turisme (Uddybes i beretningen fra kommunikationsteamet).

Digitaliseringsmessen og DIT-messe
Open Data DK havde en stand den 29. september 2016 på Digitaliseringsmessen i Odense. Vi blev inviteret
af Kita og stod derfor på en større stand med andre tværkommunale projekter. Vi havde opsat sensorer
rundt på messen og havde dashboard på standen, som igangsættelse af snakken om data.
Open Data DK havde desuden en stand på DIT-messen den 22.-23 marts i Aarhus. Open Data DKs deltagelse
på messer vurderes løbende.

Regionale tiltag
De fem stiftende byer, Aalborg, Vejle, Odense, Kbh, og Aarhus har rollen som ambassadører i deres region.
Det betyder bl.a. introduktion for de nye kommuner samt at sikre formidling og aktiviteter i deres område.
Det halve af medlemskontingenterne forbliver i regionen og kan anvendes til regionale aktiviteter,
videndeling, hacklabs, kommunikation m.v. Mens den anden halvdel går til det nationale arbejde.
Ovenstående betyder bl.a., at de fem byer har været rundt og præsentere Open Data DK for nye
kommuner, direktørforeninger, chefgrupper osv. Derudover er der afholdt en række arrangementer i
regionerne. Bl.a. datacafe i Odense, arrangement om grøn omstilling i Vejle og et dialogarrangement med
virksomheder i Aarhus.

Business Region Aarhus
De 12 borgmestre i Business Region Aarhus besluttede i juni 2016 at melde alle 12 kommuner ind i Open
Data DK og begynde at fritstille data. I første omgang med fokus på mobilitetsdata. Personer fra de 12
kommuner har været samlet for i fællesskab at definere, hvilke mobilitetsdata, der fokuseres på. Det gøres
med ønsket om at fritstille i så høj grad som muligt sammenlignelige data på tværs af de 12 kommuner.

Business Region North Denmark
I foråret 2017 blev der i Nordjylland taget beslutning om at melde alle de nordjyske kommuner + regionen
ind i Open Data DK. I første omgang med et fælles fokus på turisme.

Generelle henvendelser og samarbejder
Open Data DK har haft løbende dialog med Energinet.dk vedr. etablering af deres Energidatabank. Dialogen
resulterede bl.a. i, at Energinet.dk valgte at bruge CKAN-platformen.
Danmarks Statistik, Danmarks Miljøportal og Vejdirektoratet har rettet henvendelse til os vedr. erfaringer
med at fritstille data.
Open Data DK var i marts 2017 til nordeuropæisk erfa-møde i Stockholm, hvor vi mødtes med Open Datafolk fra Irland, Norge, Sverige, Finland og European Data Portal. De fleste andre lande har et meget
centraliseret/statsligt fokus på Open Data. Ingen andre lande i Skandinavien har etableret et
tværkommunalt samarbejde som i DK.
Syddansk Universitets fyrtårnsprojekt OdEx (Open Data eksperimentarium) har rettet henvendelse til os om
evt. samarbejde. Odense kommune er indgået i samarbejde med dem, og Open Data DK er i dialog med
projektet.
Open Data DK bidrager løbende med interviews i forbindelse med specialer, forskningsprojekter og EUprojekter. Foreningen har bl.a. bidraget med interviews til et forskningsprojekt ledet af Lars Bodum fra
Aalborg Universitet. Projektet laver en opsamling af de gennemførte interviews i to artikler omhandlende
de første år med open data i de danske kommuner.

Medlemmer og vores forventning til udviklingen
Ved foreningens stiftelse var vi 10 kommuner og 2 regioner. På nuværende tidspunkt (maj 2017) er vi 35
kommuner og 3 regioner. Ifølge foreningens handlingsplan har bestyrelsen en forventning om, at 60
kommuner og 4 regioner er medlemmer af Open Data DK ved årets udgang.

Lidt om det tekniske
Der er i 2017 fokus på konsolidering af dataplatformen. De lokale platforme lukkes ned og flyttes over på
Open Data DKs platform (portal.opendata.dk). Det ønskes at finde en organisation internt i Open Data DK,
der kan tage den tekniske opgave (drift og udvikling). Den nuværende platform er teknisk stabil.
Målet er, at der ved årets udgang findes én fælles dataplatform for alle medlemmer i Open Data DK, og at
ansvaret for drift og udvikling er placeret ét sted.
Der er på dataplatformen et ønske om implementering af mappingværktøj, der sikrer, at data fra alle
kommuner udstilles ens. Det overvejes at samarbejde med OASC (Open & Agile Smart Cities), fordi vi har
flere af de samme medlemmer. Det er desuden foreslået som en del af initiativ 5.1 i FODS.

Handlingsplan for 2017
Se handlingsplanen (link kommer senere). Denne blev vedtaget til bestyrelsens strategiseminar i 2016.

