Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde, den 5. september 2016
Deltagere: Frans la Cour (Københavns Kommune), Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Eva Maria Knudsen
(Odense Kommune), Stine Sørensen (Aalborg Kommune) og Jesper Algren (Region Midtjylland)
Jesper Algren (Region Midtjylland) deltog via Skype.
Referent: Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)
Mødested Vejle Rådhus
Mødetidspunkt: Mandag den 5. september 2016 kl. 10.00-14.00
1. Siden sidst
a. Fra byerne
Odense: Skal mødes med IT-cheferne fra de fynske kommuner den 7.9.
GeoFyn vil gerne melde sig ind som partner på samme måde som GeoSjælland.
Er kommet med i et samarbejde med SDU – Open Data eksperimentarium. Odense Open
Data skal levere data.
København: Fokus på at brede det ud til andre forvaltninger end Teknik og Miljø. Har nogle
data-releases bl.a. om biblioteksdata. Vil gerne have andet end Gis-data på.
Aalborg: Møde med komm.medarbejder i Smart Aalborg om kommunikationen vedr. Open
Data i Aalborg. Har slettet grupper på odlaa.dk og tilføjet Inspiration.
Er ved at arrangere små hacklabs med bl.a. Dataproces og VisitAalborg. Målet er at samle
20-30 studerende.
Region Midt: Leverer case og 20 datasæt til OED. Danske Regioner har nedsat
arbejdsgrupper ift. FODS og FKDS.
Aarhus: Har holdt individuelle introduktionsmøder med de 11 nye kommuner fra Business
Region Aarhus. Der arbejdes på teknisk implementering af orion-plugin på odaa.dk.
Arbejder på at få flere Dokk1-data offentliggjort.
Vejle: Arbejder på at offentliggøre affaldsdata. Arbejder på at få sat sensorer på
affaldsbiler. Odense og Vejle har arrangement med Smart Energy og ServicePlatform om
grøn omstilling.
b. Fra teams
Teknikteam: Ikke noget nyt.
Kommunikationsteam: Arbejder på Open Energy Days, Digitaliseringsmessen og notat om
intern og ekstern kommunikation.
Erhverv og vækst team: Er ikke kommet i gang.
Datateam: Ikke noget nyt.
Der er behov for, at arbejdet i de enkelte teams beskrives nærmere. Der skal udarbejdes et
budget for teams fra de centrale midler.
2. ODDK netværkets regnskab
Det blev enstemmigt besluttet, at balancen overføres til Open Data DK foreningen.
3. Regnskabsinstruks til foreningen

Regnskabsinstruksen vedtages.
Der blev vedtaget en timesats på 460 kr.
Der skal tages en beslutning om, hvad der kan faktureres timer for.
4. Status fra Erhvervsstyrelsen og KL
Rykkes til næste møde.
5. Status på Open Energy Days
Budget blev fremlagt og godkendt.
Det går godt med cases og tilmeldinger.
6. Digitaliseringsmessen 29. sep
Budget blev fremlagt og godkendt.
Anne Dyrberg laver vagtplan for messen.
7. Indledende snak om Open Tourism Days
Kommunikationsteamet evaluerer Open Energy Days. Derefter tages der beslutning om Open
Tourism Days. Det blev drøftet, hvor det skal afholdes. Odense Kommune vil undersøge, hvorvidt
og hvordan eventen evt. kan ligge i Odense.
8. Planlægning af strategiseminar i november
Dato: 2.-3. november fra kl. 12 til kl. 12.
Der blev stillet forslag om at anvende eksterne konsulenter. Dette undersøges af
planlægningsteamet. Planlægningsteam: Stine, Anne og Jesper

9. Håndtering af koordinering og kommunikation (se bilag)
Der støttes op om oplægget. Detail-beslutningen ligger i kommunikationsteamet.
ODDK Nyhedsbrev er ikke topprioritet.

10. Fælles datamodel - endags-workshop for teknikerne
Det besluttes, at teknikteamet mødes med Ture og snakker standardisering/ORION/OASC

11. Beskrivelse af og budget til teams (jf. beslutning den 20/6)
Den tekniske del af datateamet lægges ind under teknikteamet.Dataefterspørgsel lægges ind under
Erhverv og vækst teamet.

12. Drøftelse af ODDK deltagelse i EU-projekter
Punktet udskydes.

13. Principsnak om link til landsdækkende datakilder
Punktet udskydes.

14. Evt.

