Bestyrelsen i Open Data DK

Referat af Open Data DK-bestyrelsesmøde den 27. marts 2020
Tidspunkt: fredag den 27. marts kl. 10.30 – 13.00
Sted: MS Teams
Deltagere: Bjørn Hallberg-Nielsen, Henrik Johanson, Anne Dyrberg, Suzette Glanz Støvring, Frans la Cour, Bo
Fristed og Birgitte Kjærgaard
Referent: Birgitte Kjærgaard
Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktivitetsforslag til FODS-initiativet
Udkast til Open Data DK styringsgrundlag
Udkast til handlingsplan 2020
Aftaler fra strategiseminaret
Tekniske udvikling i 2020
Udkast til støtteerklæring
Interessentliste (særskilt bilag som .xlsx fil)

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (5 min)
Referat: Dagsorden tilpasses, så punkterne om hhv. generel orientering og FODS/FKDS aktiviteter overgår til
skriftlig orientering.

Dagsordenspunkt 2,
Open Data DKs styringsgrundlag [drøftelse og beslutning] (15 min)
Udkast til Open Data DKs styringsgrundlag (grundfortælling, vision og værdier) er vedlagt dagsordenen som
bilag. Bestyrelsen bedes drøfte og evt. godkende udkast til Open Data DKs styringsgrundlag.
Referat: Det afspejler i stor udstrækning det, vi talte om til strategiseminaret. Visionen må dog gerne
tydeligere afspejle det åbne omkring data, og at det ikke kun handler om standardiserede og ensrettede
data. I Open Data DK er der også plads til andre data, samtidig med, at vi arbejder på standardisering og
ensretning.

Dagsordenspunkt 3,
Handlingsplan 2020 [drøftelse og beslutning] (15 min)
Herunder også opfølgning på aftaler fra strategiseminar
På baggrund af drøftelserne til strategiseminaret er der udarbejdet udkast til handlingsplan for 2020. Den er
vedlagt som bilag. Bestyrelsen bedes drøfte og evt. godkende handlingsplan for 2020.
Derudover opfordres der til at følge op på aftalerne fra strategiseminaret. De er vedlagt som bilag.
Referat: Flere opgaver under teknisk udvikling og medlemmer er forholdsvis krævende. De skal gås igennem
igen efter den nuværende situation. Mængden af opgaver under teknisk udvikling skal overvejes ift.
tilgængelige ressourcer. Der skal være tæt dialog vedr. teknisk udvikling og laves et årshjul.
Der aftales en særskilt snak (Bo, Suzette og Frans) vedr. teknisk udvikling i 2020. Her udarbejdes et forslag til
prioritering af tekniske opgaver i 2020, som forelægges bestyrelsen.
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Opgave 1.1. kræver redefintion, da det er ikke muligt at trække viden om vores brugere ud af vores system.
Hvordan kan vi få noget viden om vores brugere/potentielle brugere på andre måder?
Portalstyregruppen skal ikke stå som ansvarlig for opgaver. Det aftales til den særskilte snak ml. Aarhus og
Kbh., hvordan ansvaret for tekniske opgaver skal fordeles.
Det blev bemærket, at vi skal have aktiviteten omkring OASC med.
Under temaet partnerskabet blev det foreslået at have en aktivitet, der konkretiserer et partnerskab på
klimaområdet med klimadata. Konkret kan 3.2 være “Konkrete samarbejder / projekter med erhvervslivet
om brug af kommunale data, fx etablering af et partnerskab om klimadata”.

Dagsordenspunkt 4,
Teknisk udvikling 2020 [drøftelse og beslutning] 35 min
4a) rapportering om ny portal
4b) teknisk udvikling i 2020
4c) drøftelse af portalstyregruppe

Open Data DK står foran et år med mange tekniske opgaver og ønsker fra bestyrelsen. Se bilag.
Midlerne til teknikpakken fra KL er blevet rykket siden 2017, og 2020 er det sidste år midlerne er tilgængelige
for os. De kan ikke rykkes til 2021. Midlerne til mappingværktøjet kan ligeledes ikke rykkes til 2021.
Det er ikke defineret nærmere, hvad midlerne til teknikpakken skal bruges til. De kan anvendes til nogle af
ønskerne fra strategiseminaret.
De tre opgaver i FODS-regi afventer juridisk afklaring fra Erhvervsstyrelsens side. Midlerne til alle tre opgaver
kan ikke rykkes til 2021.
Ovenstående skaber behov for
- En drøftelse vedr. teknisk udvikling i Open Data DK 2020
- En udviklingsplan
Endelig er der behov for at evaluere den tekniske styregruppe.
Referat:
4a) Frans orienterer om opgaven med ny portal/website. Præsentation deles efterfølgende med bestyrelsen.
Samarbejdet med Datopian drøftes. Det foreslås at tage en dialog med dem vedr. fremtidige opgaver. Der
kan overvejes en fler-leverandørstrategi på udviklingsdelen og holde driftsdelen hos Datopian.
4b) De tekniske opgaver, der er nævnt i handlingsplanen, er ikke listet op i prioriteret rækkefølge.
Der bliver spurgt til en kort forklaring på mappingværktøjet. Bo giver forklaring. Meningen er ikke, at
mappingværktøjet skal bygges ind i CKAN-platformen. Det skal ligge udenfor, så den kan bruges i andre
sammenhænge. Der spørges til, hvordan det tænkt mht. udvikling af mappingværktøjet, når der kommer nye
standarder, der skal integreres deri. Hvordan det håndteres, afhænger af fremtidsmodellen for ODDK.
Prioritering af tekniske opgaver overdrages til snakken ml Bo og Suzette, som derefter præsenterer forslag
for bestyrelsen.
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4c) Det besluttes, at portalstyregruppen nedlægges.

Dagsordenspunkt 5,
Forberedelse til efterfølgende møde med KL [drøftelse] 30 min
Punktet udgår muligvis, hvis KL ikke har mulighed for et online møde. Jeg har foreslået online møde, men
ikke fået svar fra dem endnu.
Referat:
Bestyrelsen drøfter det kommende møde med KL og sikrer enighed om væsentlige punkter. Der aftales
rollefordeling til mødet.

Dagsordenspunkt 6,
Beslutning vedr. afholdelse af generalforsamling [beslutning] (10 min)
På nuværende tidspunkt er Open Data DKs generalforsamling fastlagt til den 28. maj 2020. Grundet den
nuværende situation bedes bestyrelsen tage beslutning om den dato fastholdes, eller om
generalforsamlingen udskydes. Datoen er ikke meldt ud til vores medlemmer, og der er ikke booket lokale,
oplægsholdere el.lign.
Referat: vi kan se, at andre arrangementer ultimo maj/primo juni aflyses.
Det besluttes at, vi holder en virtuel generalforsamling.

Dagsordenspunkt 7,
Støtteerklæring [drøftelse og beslutning] 15 min
Herunder
a. Strategi og rollefordeling vedr. støtteerklæringer og dialog med erhvervsorganisationer
b. Interessentliste
Jf. aftale til strategiseminaret er der udarbejdet udkast til støtteerklæring til åbne data (indirekte Open Data
DK). Formålet med støtterklæring er at tage den med til f.eks. brancheorganisationer/netværk, så de kan
bekræfte, at det er vigtigt, at ODDK er der – og dermed sikre rygstøtte.
Bestyrelsen bedes drøfte udkast til støtteerklæring.
Samt drøfte og tage beslutning om strategi og rollefordeling vedr. støtteerklæringen og dialog med
erhvervsorganisationer. Hvem kontakter hvilke organisationer, netværk m.v.?
Der er jf. aftale til strategiseminaret påbegyndt liste med relevante interessenter. Den kan udbygges af
bestyrelsen. Sendt med som særskilt bilag.
Referat:
Punktet udskydes til senere behandling.

Dagsordenspunkt 8,
Videre drøftelse af KL, SDFE og ERST som observatører i bestyrelsen [drøftelse og beslutning] (15
min)
Til strategiseminaret blev det besluttet, at KL, SDFE og ERST tilbydes en observatørplads i bestyrelsen mhp. at
få dem til at hjælpe med at definere fremtiden for ODDK. Bestyrelsen gav udtryk for, at man til det første
møde kan drøfte med dem, hvordan fremtiden kan skrues sammen.
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KL, SDFE og ERST kan inviteres med inden sommeren til det første møde umiddelbart efter sommeren. Det
er den 20. august 2020. Bestyrelsen bedes forholde sig til ovenstående, samt tage beslutning om, hvem der
inviterer dem med.
Referat:
Punktet udskydes til senere behandling.

Dagsordenspunkt 9,
Status på FKDS og FODS aktiviteter [orientering] 10 min
FKDS
Det første styregruppemøde i KL åben data initiativet i 2020 blev afholdt den 24. februar 2020. Der blev
taget beslutning om ikke på nuværende tidspunkt at igangsætte flere aktiviteter i 2020, end de allerede
igangsatte aktiviteter. Det er bl.a. mappingværktøjet, teknikpakken og basismedlemsskaberne/de fem
obligatoriske datasæt.
De fem obligatoriske datasæt
Toiletdata: kommer med i den nye fælles friluftsdatabase, som KL står for
Friluftsdata: kommer med i den nye fælles friluftsdatabase, som KL står for
Parkeringspladser: afventer tilbagemelding fra KL-gruppe om parkering
Skoledistriktsdata: afventer tilbagemelding fra KL
Datasæt om dagtilbud: der har været skype-dialogmøde mellem Aarhus og Vejle mhp at finde en fælles
måde at udstille data om dagtilbud. Konklusionen blev, at det vil være en fordel, hvis vi kan få fælles
stamdata fra dagtilbudsportalen/dagtilbudsregistret, og kommunerne efterfølgende kan uploade yderligere
data.
FODS
Open data challenge 2019
Der var kåringsevent den 22. november 2019. Der blev udnævnt en vinder indenfor mobilitet og en indenfor
turisme. De har begge fået udbetalt en præmie på 50.000 kr. og får et mentorforløb fra Teknologisk Institut.
Vi har lavet en aftale med dem om, at vi kontakter dem i løbet af 1. halvår 2020 for at høre, hvordan det går
med deres koncept og anvendelse af åbne data.
Både casesamling og evalueringsrapport er offentliggjort på www.opendata.dk
Datatidy (FODS)
Datatidy blev i december testet af en række udvalgte offentlige myndigheder, der har taget positivt imod
værktøjet. På nuværende tidspunkt kan forædleren kun behandle åbne data, og kun anvendes af offentlige
myndigheder, hvor ODDK giver adgang per anmodning. Der er planlagt videreudvikling og endnu en test af
Datatidy inden sommeren. Efter sommeren planlægges undervisning i Datatidy som en del af en temadag
for vores medlemmer.
Tre ud af fire aktivitetsforslag fra Open Data DK i 2020 afventer juridisk afklaring fra Erhvervsstyrelsen.
Det handler om opgaverne
- Integration til OS2 iot
- Anonymiseringsgenerator i Datatidy
- Implementering af OASC-principper
Derudover havde vi et forslag med en aktivitet om flere fællesnationale datasæt (a la Mastra-datasættet),
som blev slået sammen med en af ERSTs aktivitetsforslag, som havde det samme formål. ERST er ved at
skrive de to aktivitetsforslag sammen til én aktivitet.
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Aktivitetsforslag er vedlagt som bilag.
Referat:
Dette punkt overgår til skriftlig orientering, som gives nedenfor.
ERST har givet grønt lys til igangsættelse af opgaven omkring anomymiseringsgeneratoren i Datatidy og
opfordrer os samtidig til at forholde os til en evt. reskalering af opgaven taget den nuværende situation i
betragtning. Det gælder alle vores opgaver i FODS-regi. Som det ser ud nu, er det ikke muligt at overflytte
midlerne til 2021. ERST overvejer selv reskalering af deres egne opgaver i partnerskabet.
Opgaverne med hhv. OASC-implementering og integration til OS2-iot afventer fortsat juridisk afklaring.

Dagsordenspunkt 10,
Generelle orienteringer [orientering] 15 min
Der orienteres ”bordet rundt” om aktiviteter og andre tiltag, der er relevante for Open Data DK-bestyrelsen
at have kendskab til. Det være sig lokale/regionale aktiviteter eller tiltag af national/international karakter.
Referat: Bestyrelsen opfordres til at orientere hinanden skriftligt om relevante tiltag, aktiviteter m.v.

Dagsordenspunkt 11,
Eventuelt (5 min)
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