Bestyrelsen i Open Data DK

Referat af Open Data DK-bestyrelsesmøde den 11. april 2019
Tidspunkt: torsdag den 11. april 2019 kl. 10.00 – 13.00
Sted: Aalborg Kommune, Boulevarden 13, mødelokale 3 v. kantinen i kælderen
Deltagere: Kim Houlberg, Bo Fristed, Anne Dyrberg, Suzette Glanz Støvring (skype) og Henrik Johanson
(skype)
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (10 min)

Dagsordenspunkt 2,
Status på FODS, FKDS og ODDK 2019-aktiviteter [orientering] 15 min
FODS
Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har vi i Open Data DK haft mulighed for at komme med forslag til
aktiviteter i 2019 i det fællesoffentlige partnerskab for åbne offentlige data. Der er fra Open Data DK
indsendt tre forslag til aktiviteter i 2019. Erhvervsstyrelsen har ligeledes indsendt tre forslag.
Der skulle til årets første partnerskabsmøde den 5. februar være taget beslutning om de indkomne forslag.
Partnerskabsmødet blev aflyst. Et nyt er ikke fastlagt. Erhvervsstyrelsen arbejder på at finde en løsning, så
der kan træffes beslutning om aktiviteter alligevel.
De tre forslag fra Open Data DK er:
1. Bedre formidling af åbne data, 550.000 kr.
2. Konkurrence med dialogbaserede elementer, 300.000 kr. + 100.000 kr.
Tovholder vil blive Open Data projektet i Business Region Aarhus. Projektet medfinansierer med
100.000 kr.
3. Temadag: Udbredelse af erfaring med metoden efterspørgselsdrevet udstilling af data, 150.000 kr.
Guides til udstilling af data
Erhvervsstyrelsen har lanceret en ”Startpakke” til myndigheder i deres arbejde med dataudstilling.
Startpakken består af tre guides:
1) Parathedsguide
”[…] hjælp til, hvordan I gør jeres organisation klar til at udstille offentlige datasæt. Guiden er til jer,
der gerne vil vide, hvilke ressourcer det kræver, og hvor I særligt bør sætte ind for at blive parat til
at udstille offentlige data.”
2) Værdiguide
” […] hjælp til at undersøge værdien af at udstille det enkelte datasæt. Værdiguiden giver jer også
mulighed for at sammenligne jeres datasæt med andre og få inspiration til nye
datasammensætninger.”
3) Juridisk guide
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” […] hjælp til at tjekke, om jeres datasæt er compliant og klar til at blive udstillet åbent til offentlig
brug eller ej. Guiden giver jer mulighed for at undersøge de juridiske forhold i datasættet og giver
overblik over eventuelle opmærksomhedspunkter i arbejdet frem mod udstillingsklare data.”
https://data.virk.dk/aabne-data/guides-til-dataudstilling
Det fælleskommunale Mastra-datasæt
Der er givet samtykke fra 61 kommuner ud af 80 kommuner, der anvender Mastra. (status fra KL den 22.
februar). Vejdirektoratet er snart klar til at levere en webservice (WFS), som vi kan referere til på Open Data
DK dataportalen. Data i servicen er trafiktællinger og støjdata, og er landsdækkende lettere aggregerede,
men det er muligt at filtrere de enkelte kommuner eller typer ud.
Vejdirektoratet laver et administrationsinterface, hvor kommunerne kan gå ind og tilpasse, hvad de vil dele.
Den enkelte kommune har dermed selv kontrol over, hvad de deler via det fælleskommunale datasæt.
Vejdirektoratet planlægger at introducere det ved en række Mastra-seminarer i starten af april. Derefter kan
datasættet lanceres.
Vejdirektoratets data indenfor kommunens grænser leveres med, når der anfordres data for en kommune.
Derudover har Vejdirektoratet vist interesse i at udstille andre af deres egne data på Open Data DK
dataportalen.

FKDS
Årets første KL-styregruppemøde skulle være afholdt den 20. februar. Det blev aflyst. Et nyt er udskudt til
efter sommerferien. KL har meddelt, at det sker af hensyn til sekretariatets og medlemskommunernes
ressourcer, afstemt med behovet hos de igangværende projekter. Indtil da vil høringer af projekter i
styregruppen ske via mailkorrespondance.
Sammenlægning af website og portal
KL har sendt Open Data DKs indstilling vedr. sammenlægning af web og portal rundt til styregruppen med
deadline den 27. marts.
De fem obligatoriske datasæt
- Skoledistriktsdata: Sekretariatet har etableret aftale med KL om at få en snitflade til deres database
med skoledistriktsdata. Ifølge orientering fra KL tilføjer Kbh. Kommune også deres data til databasen,
hvilket gør, at databasen indeholder skoledistriktsdata fra alle landets kommuner. KL sætter gang i
proces med indhentning af samtykker fra kommunerne.
-

Parkeringspladser: I Open Data projektet i Business Region Aarhus udarbejdes der forslag til
datamodel for parkeringspladser. Sideløbende med dette er sekretariatet blevet opmærksom på en
KL-initieret erfagruppe om let parkering, der faciliteres af Gate21, og bl.a. vil ”lave en fælles standard
for data inden for parkering.” Vi har dialog og koordinerer arbejdet, så der ikke laves dobbeltarbejde.

-

Offentlige toiletter: I Open Data projektet i Business Region Aarhus er der udarbejdet forslag til
datamodel for offentlige toiletter. Den tager udgangspunkt i data på portal.opendata.dk og de data,
Tine Müller arbejder med i dag. Derudover aligner vi med det internationale arbejde i regi af OASC,
der foregår ift. en datamodel for offentlige toiletter. Datamodellen forventes kommunikeret bredt
ud til landets kommuner.
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-

Friluftsdata: KL har rundsendt end henvendelse til alle kommuner om, at de etablerer en fælles
kommunal database for friluftsdata. Se henvendelsen som bilag. Der bliver mulighed for, at alle frit
kan hente data fra databasen.

-

Geolokation for fritidstilbud (skoler, daginstitutioner, baner, haller, svømmehaller m.m.): Arbejdet
med dette datasæt er ikke påbegyndt.

Bilag: Henvendelse fra KL om friluftsdatabase

Open Data DK-aktiviteter
Intromøder
Som en del af tilbuddet om basismedlemsskaber holder vi intromøder for nye kommuner.
Den 8. april i København: 7 tilmeldte
Den 9. april i Vejle: 5 tilmeldte
Den 6. maj i Aalborg: 5 tilmeldte
Alle medlemskommuner er invitereret.
Overblik over åbne data
Til strategidagen blev det besluttet at et af de primære fokusområder i 2019 er at skabe overblik over åbne
data ved at tilføje links/snitflader til Open Data DK-platformen.
I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om åbne data, hvor det kommende Datasætkatalog er omtalt, har
sekretariatet taget kontakt til Digitaliseringsstyrelsen og det center hos dem (Center for Teknologi og
Datastrategi), der har ansvaret for Datasætkataloget mhp. at have en dialog med dem om muligheden for, at
Datasætkataloget også kan rumme kommunale og regionale data. Som det er beskrevet i Rigsrevisionens
beretning er det som udgangspunkt kun statslige data.
Kontorchefen, Per Gade, vil gerne have den dialog med os. I skrivende stund er han på ferie, hvorfor dialogen
ikke er kommet videre.
Der er i høj grad, især nu med Rigsrevisionens beretning fokus på (det manglende) overblik over åbne data.
Vi skal blot sikre os, at de kommunale (og regionale) data så vidt muligt også tænkes med i det.
Det forventes at invitere KL med til at være en del af dialogen, og hvis nogle fra Open Data DK bestyrelsen
ønsker at deltage, må man sige til.
Referat:
Sekretariatet orienterede mundtligt om aktiviteterne.

Dagsordenspunkt 3,
Status på teknisk udvikling [orientering og beslutning] 15 min
Bilag: Orientering med indstilling fra portalstyregruppen
Referat: Indstilling fra den tekniske styregruppe godkendes af bestyrelsen

Dagsordenspunkt 4,
Plan for regionale aktiviteter [orientering og drøftelse] 25 min
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Hver region præsenterer til mødet sine planer for regionale aktiviteter. Bestyrelsen har derefter mulighed for
at stille spørgsmål og kommentere.
Bilag: Planer for regionale aktiviteter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland.
Referat:
Planer for regionale aktiviteter i syd: Arrangement i forbindelse med projekt i Vejle Nord om kapacitet på
ledningsnet.
Der er pt. ikke definerede planer for anvendelse af de regionale midler i Kbh.
Kbh. Kommune er i gang med et samarbejde med Google vedr. luftforureningsdata, hvor det undersøges, om
de data må udstilles. Overvejelser fra Kbh. Kommune omkring deltagelse til Kortdage, som er i København i
år.

Dagsordenspunkt 5,
Håndtering af de regionale initiativer [drøftelse og beslutning] 25 min
De regionale initiativer og deres evt. nedlæggelse blev drøftet til strategidagen. Det er nødvendigt med en
opfølgning på denne drøftelse, da der er stor forskel på det regionale aktivitetsniveau og dermed behov og
motivation for en videreførelse af de regionale initiativer.
Nogle regionale aktiviteter er godt i gang og skaber værdi for de deltagende kommuner. Andre har haft
sværere ved at komme i gang.
Hvordan håndteres den forskellighed ift. de regionale aktiviteter og en evt. videreførelse/nedlæggelse?
Beslutning under dette punkt har betydning for drøftelsen om evt. nedsættelse af kontingentet. På baggrund
af beslutning under dette punkt fremlægger sekretariatet til skype-bestyrelsesmødet den 13. maj forslag til
kontingent fra 2020.
Referat:
Fra 2020 ændres økonomimodellen, så der ikke er regionale midler. Kontingentet foreslås til
generalforsamlingen den 25. juni 2019 nedsat til 20.000 kr.

Frokost (ca. 11.30-12.00)
Dagsordenspunkt 6,
Fremtids - og samarbejdsmuligheder for ODDK [drøftelse] 20 min
- Fortsættelse af dialog med SDFE og VD
- Dialog med KL, Kombit, andre?
Til strategidagen havde vi besøg af SDFE, VD og KOMBIT.
Især i dialogen med SDFE og VD blev der talt om konkrete samarbejdsmuligheder. Se referat fra
strategidagen. Hvordan videreføres dialogen med de to aktører?
Bestyrelsen drøftede desuden forskellige fremtidsmuligheder for Open Data DK. Det ønskes der en dialog
med KL om. Der var desuden et ønske fra Open Data DK om at få en mere generel snak om muligheder for
samarbejde med KOMBIT. Hvordan videreføres dialogen med de to aktører?
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Ift. dialog med KL foreslår sekretariatet, at bestyrelsesmødet i august rykkes fra Aarhus til Kbh., og KL
inviteres med der.
Referat:
Det besluttes at rykke august-mødet til København og invitere KL til dialog. Det er vigtigt at have dem med
ombord, før vi begynder på dialog med andre.
Der drøftes forskellige fremtidsmuligheder for Open Data DK.

Dagsordenspunkt 7,
Generalforsamling [drøftelse] 20 min
Første drøftelse af generalforsamlingen. Der er fastlagt skype-bestyrelsesmøde den 13. maj, hvor
generalforsamlingen vil være det primære punkt.
-

Forslag til programskitse - ønsker til indhold?
Se bilag
Referat: Der er ønske om mere end blot en ordinær generalforsamling.
Lokation undersøges i Middelfart. Alternativt Aarhus/Vejle.
Idéer til indhold:
Lise Søderberg fra Den Regionale Datahub
Oplæg fra cybersecurity lab
Oplæg fra Open Danmark. Ny organisation fra den 1. maj (Martin Exner, Martin Von Haller – open
source jurist) sammen med creative commons, open knowledge osv.

-

Hvem modtager genvalg? (Anne, Bjørn og Kim er på valg)
o Kim genopstiller ikke
o Anne genopstiller
o Region H genopstiller
Ifølge de nuværende vedtægters §5, stk 1 så skal ”Der skal i bestyrelsen være ét medlem fra hver af
de i Open Data DK gældende regioner. Disse varetager opgaven som regionale ambassadører.” Til
strategidagen blev det drøftet at fremstille forslag til generalforsamling om at slette dette. Ifølge
vedtægterne foregår valg af bestyrelsesmedlemmer til generalforsamling før behandling af
indkomne forslag, hvilket gør, at valget umiddelbart skal foregå jf. de nuværende vedtægter.
Det foreslås, at der til generalforsamlingen stilles forslag om at bytte om på punkternes rækkefølge,
så indkomne forslag behandles før valg. Man kan bytte om på rækkefølgen af dagsordenspunkterne,
hvis mødedeltagerne giver deres tilslutning dertil.

-

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen
o Ændring af paragraf 5, stk 1, så bestyrelsen ikke nødvendigvis skal bestå af regionale
repræsentanter
o Ændring af bilag til paragraf 6, stk 4.
http://www.opendata.dk/sites/default/files/odaa/bilag_til_open_data_dk_vedtaegter.pdf
Det skal gøres mere generelt, så det ikke kun beskriver sekretariatsbistanden, da det nu også
omfatter rollen med teknisk projektledelse.

o Andre forslag, der skal stilles af bestyrelsen?
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Referat:
Der stilles forslag om nedsættelse af kontingent
Kim spørger Bente om, hun vil stille op til valg til bestyrelsen. (Bente vil gerne stille op)
Bo kontakter Kalundborg vedr. at stille op til valg til bestyrelsen.
Det besluttes, at KL inviteres til at deltage i bestyrelsen med observatørstatus.

Dagsordenspunkt 8,
Regnskab og budget 2018 [orientering] 10 min
Regnskab og budget 2019 fremlægges.
Bilag: Regnskab og budget 2019
Referat: Der laves til næste ordinære bestyrelsesmøde et budgetoverslag for 2020.

Dagsordenspunkt 9,
Andre orienteringer og eventuelt [10 min]
Referat:
Møde i Det nordiske smart city netværk, hvor man gerne vil have, at byerne kan vise data på hjemmesiden
(https://nscn.eu/). Drøftelse af, hvordan Open Data kan spille en rolle i forskellige ansøgninger. Der
udarbejdes formodentlig en ansøgning på sundhedsområdet (luftforurening)

Side 6 af 6

