Bestyrelsen i Open Data DK

Referat af Open Data DK-bestyrelsesmøde den 22. august 2019
Tidspunkt: torsdag den 22. august 2019 kl. 10.00 – 14.00
Sted: Københavns Kommune, Bloxhub, Bryghusgade 8, Mødelokale: Stockholm - Bloxhub 3. sal
Deltagere: Henrik Johanson, Bente Neerup, Suzette Glanz Støvring, Anne Dyrberg, Bo Fristed, Frans la Cour
og Birgitte Kjærgaard
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (10 min)
Der har været årsmøde, og bestyrelsen kan derfor byde velkommen til Bente Neerup som nyt
bestyrelsesmedlem.

Dagsordenspunkt 2,
Forberedelse til dialogen med KL
Referat: Bestyrelsen drøftede væsentlige punkter, der er værd at vende med KL.

Evaluering af årsmøde [drøftelse] 20 min
Der var ca. 25 deltagere.
Program:
• Ordinær generalforsamling
• Pitch session (Dania Games og Kodyl Aps)
• Den regionale datahub v. Lise Søderberg
• Energinet og åbne data v. Jesper Abildgaard
• Med åbne data skal velfærdssamfund bygges v. Christian Villum
Hvad fungerede godt? Hvad fungerede knap så godt?
Hvordan får vi flere til at deltage?
Referat:
Input fra bestyrelsen vedr. årsmødet
- Måske færre og mere dybdegående indlæg
- Evt. koble det til andre arrangementer (det er forsøgt tidligere med InternetWeekDenmark)
- Flere synes, at det var fint som det var
- Skal vi holde et årsmøde? (Vi skal holde generalforsamling, men ikke nødvendigvis et årsmøde)

Dagsordenspunkt 3,
Dialog med KL [dialog] 60 min
Bestyrelsen har ønsket dialog med KL i forbindelse med fremtidsmuligheder for Open Data DK.
Referat:
Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, repræsenterede KL i dialogen.
Der blev drøftet forskellige fremtidsscenarier, samt væsentlige opmærksomhedspunkter og overvejelser.
Det skal overvejes grundigt, hvad der er væsentligt at have for øje og at prioritere på den lange bane.
Troels nævnte GeoDanmark-strukturen som et godt eksempel på et fællesoffentligt samarbejde. Det er
vigtigt at klarlægge, hvilke snitflader og overlap der er til eksisterende offentlige samarbejder.
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Frokost (11.30-12.00)
Dagsordenspunkt 4,
Opsamling på dialog med KL og næste skridt [drøftelse og beslutning] 20 min
Bestyrelsen samler op på dialogen med KL og tager beslutning om næste skridt.
Referat:
Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det var en god snak med Troels fra KL. Der blev drøftet væsentlige
perspektiver og opmærksomhedspunkter.
Med henblik på at fokusere og konkretisere den kommende tids dialog og drøftelse om fremtidsmuligheder
skal der udarbejdes en beskrivelse af foreningens behov og ønsker ift. videreførelse, samt oplistning af
muligheder/scenarier.
Dette udarbejdes i et samarbejde mellem formanden og sekretariatet.

Dagsordenspunkt 5,
Regionale aktiviteter [orientering] 10 min
Referat:
Region Syd: Ingen regionale aktiviteter
Region Midt: Ensretning af datasæt (parkeringspladser og offentlige toiletter), research af data om
hastighedsgrænser og vejarbejde, Open Data challenge (som også er en del af FODS)
Region Nord: Aktiviteterne varetaget af BrainsBusiness og kører som planlagt
Region Kbh: Ingen regionale aktiviteter

Dagsordenspunkt 6,
Status på FODS, FKDS og ODDK 2019-aktiviteter [orientering] 15 min
FODS
Det første partnerskabsmøde i 2019 blev afholdt den 19. juni 2019. Der er følgende aktiviteter i
partnerskabet i 2019:
- Drejebog til afholdelse af virksomhedsrettede aktiviteter (ERST)
- Evaluering af startpakken (ERST)
- Open Data challenge (ODDK – åben data projektet i BRAA)
- Bedre formidling af allerede åbne data (ODDK)
- Virksomhedsrettet aktivitet vedr. hvidvask (ERST)
Open data challenge
Challengen afholdes i regi af open data projektet i Business Region Aarhus. Der er lavet aftale med
Teknologisk Institut som operatør på opgaven med at planlægge og gennemføre challengen.
Se mere: https://challenges.dk/da/challenge/open-data-challenge-2019
Bedre formidling af allerede åbne data
Onepageren for aktiviteten er delt med bestyrelsen i materialet til sidste bestyrelsesmøde. Formålet er at
forbedre synligheden, tilgængeligheden og i sidste ende anvendelse af data ved at visualisere allerede åbne
data og etablere et formidlingslag på udvalgte data. Der afholdes idégenereringsworkshop med interne
udviklere i Aarhus Kommune den 26. august.
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Spiludvikling med Mastra-datasæt
I 2018 fik vi midler fra FODS til etablering af det fælleskommunale Mastra-datasæt. Der er givet samtykke fra
64 kommuner ud af 80 kommuner, der anvender Mastra. Datasættet gik live på platformen i maj 2019. Data
i servicen er trafiktællinger og støjdata, og er landsdækkende lettere aggregerede, men det er muligt at
filtrere de enkelte kommuner eller typer ud.
Der er indgået samarbejde med spiludviklervirksomheden Vizlab Studios om udvikling af spil med Mastradata. De forventes at levere i september. Der er etableret dialog med Rådet for Sikker Trafik om data til
spillet samt promovering af spillet.
De resterende 15 kommuner, som ikke har givet samtykke, forventes kontaktet igen ultimo 2019/primo
2020, når spillet er lanceret og datasættet har været online noget tid.

FKDS
Der har ikke været afholdt et KL-styregruppemøde i 2019.
De fem obligatoriske datasæt
Kommunerne bliver løbende informeret om de fem obligatoriske datasæt, og hvordan de skal forholde sig.
Det har vist sig, at det ikke giver mening at bede den enkelte kommune om at fritstille alle fem datasæt, da
nogle af dem ligger/kommer til at ligge samlet. Der er derfor mere centralt, end decentralt arbejde i
etablering af nogle af de fem obligatoriske datasæt.
-

Skoledistriktsdata: Sekretariatet har etableret aftale med KL om at få en snitflade til deres database
med skoledistriktsdata. Ifølge aftale med KL har gennemført indhentning af samtykker i løbet af
august.

-

Parkeringspladser: Der er afholdt møde mellem Open Data projektet i Business Region Aarhus og
den KL-initierede erfagruppe ”Let parkering” om standarder på parkeringsområdet. Open Data
projektet i Business Region Aarhus har udarbejdet forslag til datamodel for parkeringspladser.

-

Offentlige toiletter: Open Data projektet i Business Region Aarhus har udarbejdet forslag til
datamodel for offentlige toiletter, som er kommet med i FKG-datamodellen - 5.9 Sport, fritid og
friluftsliv. Data om offentlige toiletter kommer dermed til at være en del af KLs arbejde med etablere
en fælleskommunal friluftsdatabase.

-

Friluftsdata: KL er i gang med at etablere en fælleskommunale database for friluftsdata, som får en
åben snitflade. Tidsplan fra KL: Selve databasen i Mapcentia forventes oprettet i august og derefter
kan kommunerne begynde at lægge data ind. De mange kommuner, der bruger Ud-i-naturen eller
Friluftsguiden tager de formentlig som en samlet overførsel af data. Men databasen bliver også
forsynet med en upload funktion, så kommunerne kan lægge data ind enkeltvis.

-

Geolokation for fritidstilbud (skoler, daginstitutioner, baner, haller, svømmehaller m.m.): Der
arbejdes på at gøre det datasæt mere konkret og operationaliserbart for kommunerne. Pt. er det
meget ukonkret og favner bredt. Der er flere virksomheder, der efterspørger flere og bedre data om
dagtilbud i kommunerne. Det kan derfor give mening at afgrænse dette datasæt til data om
dagtilbud. Det kræver dog en godkendelse af KL-styregruppen.
Data om de fleste kommuners faciliteter som f.eks. svømmeanlæg, idrætshaller og fodboldbaner
ligger desuden allerede i Facilitetsdatabasen, der er lavet af Idrættens Analyseinstitut. 80 kommuner
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har valideret data om deres faciliteter i databasen. Vi er i dialog med Idrættens Analyseinstitut.
Deres data kan med få betingelser bruges af alle, og de vil umiddelbart gerne have, at vi henviser til
dem.

Andre aktiviteter
Webinarer
Open Data DK afholder webinarer for medlemmer. Den 26. august om anonymisering og den 26. september
om udstilling af data.
Kommunikation
Der er udsendt tre nyhedsbreve siden sidste bestyrelsesmøde i april. Alle med en åbningsrate over 41%. Der
er stigning i antal følgere på såvel LinkedIn og Twitter – og generelt mere dialog derinde.
Referat:
Sekretariatet gennemgik kort aktiviteterne og fremviste den foreløbige version af Mastra-spillet.

Dagsordenspunkt 7,
Status på teknisk udvikling [orientering] 15 min
Frans giver status på den tekniske udvikling.
Referat:
Konsolideringen af platformen er godt i gang. Vi har modtaget første version og vendt tilbage med
ændringer. Den tekniske platform er forventeligt færdig om 3 uger. Der skal laves kommunikationsplan for
den nye platform.

Dagsordenspunkt 8,
Strategiseminar 2019/2020 [drøftelse og beslutning] 15 min
Beslutning om tidspunkt for afholdelse af strategiseminar.
Forslag:
Uge 3 2020
Uge 5 2020
Uge 6 2020
Strategiseminaret foreslås afholdt med start kl. 10.00 på dag 1 og slut kl. 12.00 på dag 2.
Har bestyrelsen ønsker til indhold på strategiseminaret?
Referat:
Strategiseminaret holdes den 16. – 17. januar 2019 i Trekantsområdet. Sekretariatet indkalder og finder
sted.
Ønsker til indhold:
Fremtiden for Open Data DK
Indlæg, der kan inspirere os ift. ovenstående
Bestyrelsen opfordres til at byde ind med relevante personer. Dette tages med på skypemøde den 25.
september.

Dagsordenspunkt 9,
Regnskab og budget 2019 [orientering] 10 min
Regnskab og budget 2019, samt budgetoverslag for 2020 fremlægges.
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Bilag: Regnskab og budget 2019, samt budgetoverslag for 2020
Referat: Budget 2019 og budgetoverslag 2020 blev godkendt.

Dagsordenspunkt 10,
Andre orienteringer og eventuelt [10 min]
Referat: Der var ikke noget til dette punkt
.
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