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Torsdag den 16. januar 2020
Dagsordenspunkt 1,
Velkomst
Referat: Bo byder velkommen og rammesætter strategiseminar. Birgitte præsenterer program.

Dagsordenspunkt 2,
Medlemsundersøgelse
Referat: Agnete præsenterer indsigter fra medlemsundersøgelsen udført i efteråret 2019. Der er enighed
om, at den giver vigtige input til videre arbejde og dialog. Efter strategiseminaret deles hovedindsigterne fra
medlemsundersøgelsen.

Dagsordenspunkt 3,
Business Model Canvas spil
Referat: I denne session ”spiller” bestyrelsesmedlemmerne Business Model Canvas spillet, der har til formål
systematisk at kortlægge Open Data DK’s nuværende situation og fremtidsmuligheder.

Frokost (ca. kl. 12.00)
Dagsordenspunkt 3,
Opsamling på Business Model Canvas spil
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Referat: Bestyrelsen drøfter og udvælger de vigtigste elementer fra BMC-spillet, og deraf de vigtigste
fokusområder for Open Data DK. Disse er:
1. Grundidé: Det er vigtigt, at vi får formuleret en skarp grundidé/kernefortælling til videre handling.
2. Indtægter og finansiering: Vi skal prioritere driftsmidler/permanente midler.
3. Brugere: Vi ved for lidt om brugerne, der trækker/ønsker at trække på vores data (kan også være
kommuner). Vi har brug for at vide noget mere om brugerne for at kunne målrette vores service.
Noter fra andre kategorier
- Rating af datasæt (platium, guld, sølv, bronze)
o Mere synlighed om kvaliteten. Hvem rater?
- Inddragelse af borgerindsamlet data er måske ikke nu
- Skelne imellem finansieringspartnere og netværks – og samarbejdspartnere
- Brugerprofiler
- Nemhed ift. at levere data (plug’n’play)
- Request-knap
- Fra Teknik og Miljø til Digitalisering
- Mere fokus på viral markedsføring

Dagsordenspunkt 4,
ODDK kernefortælling og kriterier
Referat: I denne session diskuteres Open Data DK’s kernefortælling og vigtige kriterier for fremtiden for
Open Data DK.
Open Data DK understøtter det datadrevne Danmark. Det er en platform for offentlige åbne data, der ikke
har et andet sted at være, og som henviser til hvor andre åbne data kan findes.
Helt overordnet er Open Data DK til for dem, der har nogle data, de gerne vil dele, og for dem, der gerne vil
anvende data. I første omgang er Open Data DK til for kommuner/regioner og virksomheder, der ønsker at
skabe gennemsigtighed, løse samfundsproblemer og yde god service med data (anvende data til gode
formål). Det er vigtigt fortsat at holde konceptet forholdsvist åbent.

Dagsordenspunkt 5,
Prioritering af kriterier og scenarier
Referat:
De vigtigste kriterier for Open Data DK er:
1 Stedet for data, der ikke har andre steder at være
2 Kommunal/regional indflydelse
3 Står lige imellem; central finansiering, kommunalt/regionalt ejerskab, for alle kommuner og regioner
Det påpeges, at der evt. mangler kriterier om Finansiering fra partnere (der findes andre alternativer end
central og decentral finansiering); Kompetencer/ressourcer ift. fx at drifte og udvikle en platform; Cases på
anvendelse af data.
Hvis vi har som forudsætning, at det skal være ejet kommunalt, vil det formodentlig blive vanskelig at
etablere central finansiering. Et væsentligt kriterie for fremtiden er, om der er et behov samt at få et bedre
kendskab til brugernes behov. Brugernes og medlemmernes behov er med til at definere vejen mod
fremtiden for Open Data DK.
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Scenarier
Der fremlægges foregående dialoger med forskellige aktører, bl.a. SDFE og KL.
Hovedinteressen i Open Data DK er kommunal/regional med fokus på kommune-/regionsdagsordenen.
Der er interesse i at sikre en tættere dialog med erhvervsorganisationer og erhvervslivet generelt. Der
ønskes bl.a. at etablere dialog med f.eks. DI digital, Dansk Erhverv vedr. efterspørgsel og anvendelse af data.
Der var enighed om at invitere KL, SDFE og ERST til at træde ind i bestyrelsen som observatører mhp. at få
deres hjælp til definition af scenarier for Open Data DK.
Alle steder (nationale strategier, pagter osv.), hvor åbne data er nævnt, skal kortlægges og bruges aktivt.

Fredag den 17. januar
Dagsordenspunkt 6,
Opstart på dagen
Referat: Birgitte præsenterer dagens program.

Dagsordenspunkt 7,
Dialogmøde med SDFE
Referat: Anders Raahauge fra SDFE fortæller om det kommende udbud på datafordeleren. Man
designer udbudsprojektet, så man får en mere fleksibel arkitektur i datafordeleren, så man bedre kan dække
de kommende behov. Forventningen er, at projektet afsluttes medio 2024 med en driftsaftale til 2030.
De har i SDFE en sondring imellem data, som skal komme ud via Datafordeleren og andre data. Tanke om, at
der skal flere data på Datafordeleren. Der er ikke taget stilling til, om Datafordeleren kan indeholde data af
lavere kvalitet og som ikke er landsdækkende.
Datafordeleren indeholder også kommunale data. Kommunerne leverer data ind igennem GeoDK og er store
anvendere af data.
Bo fortæller om Open Data DK, vores baggrund for at starte Open Data DK, og at vi i lang tid har arbejdet på
at få flere kommuner med og at kommuner kan lægge det op, de har. Vi har i den senere tid arbejdet på at få
flere fælleskommunale datasæt.
Anders foreslår, at vi tales ved om mulige scenarier for ODDK. Datafordeleren har meget lang horisont.

Dagsordenspunkt 8,
Tilbageblik på 2019
Referat: Da tilbageblik på 2019 har været til stede løbende i strategiseminarets diskussioner besluttes det at
springe dette punkt over.

Dagsordenspunkt 9,
Drøftelse af 2020-handlingsplan: Definition af indsatsområder
Referat:
Handlingsplan 2020
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Drøftelsen omkring handlingsplan 2020 finder sted på baggrund af bl.a. resultaterne fra
medlemsundersøgelsen, indsigterne fra Business Model Canvas spillet, gårsdagens diskussioner om
muligheder for Open Data DK og dialogmødet med SDFE.
Strategisk fokus for 2020: klima, bæredygtighed, verdensmål.
Indsatsområder: Medlemmer; Partnerskaber; Teknisk udvikling; Fremtid (ODDK 2021)

Dagsordenspunkt 10,
Drøftelse af 2020-handlingsplan: Definition af aktiviteter
Referat: Grundet nuværende situation besluttes det, at 2020 er et dynamisk år, hvor vi lader budget og
handlingsplan udvikle sig efterhånden, som vi bliver klogere.

Dagsordenspunkt 10,
Afrunding og tak for i dag
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