Bestyrelsen i Open Data DK

Referat af Open Data DK-bestyrelsesmøde den 1. oktober 2020
Tidspunkt: Torsdag den 1. oktober kl. 11.45-14.00
Sted: MS Teams
Deltagere: Bo Fristed, Henrik Johanson, Suzette Glanz Støvring, Anne Dyrberg
Referent: Birgitte Kjærgaard

___________________________________________________

Dagsordenspunkt 1,
Velkomst (5 min)
Godkendelse af dagsorden
Referat: Dagsorden blev godkendt.

Dagsordenspunkt 2,
Fremtiden (2021) for Open Data DK [orientering]
Status siden sidste bestyrelsesmøde den 20. august 2020 og drøftelse omkring 2021 på den baggrund.
KL har på baggrund af dialogerne med hhv. DIGST og os formuleret projektforslag til et forprojekt i 2021 (se
bilag 1) og spurgt, om Open Data DK kan se os selv løfte det ift. resultater og processer. Vi har vendt retur
med kommentarer, også til økonomien.
Referat: Bo sætter et par ord på processen siden sidst, og hvad status er nu. Bestyrelsen er orienteret
skriftligt om det vedhæftede projektforslag for 2021, og alle bakker op om det.
Det foreslås i forbindelse med drøftelse af 2021, at der på baggrund af forventet regnskab udarbejdes et
budgetoverslag for 2021, uden kontingentsbetalinger. Det bakker bestyrelsen op om. Vedtægterne skal i den
forbindelse gennemlæses.

Dagsordenspunkt 3,
Teknisk udvikling 2020 [beslutning]
Opsamling på brugerundersøgelsen og beslutning om evt. igangsættelse af tekniske opgaver på den
baggrund.
Referat: Agnete præsenterer resultaterne fra brugerundersøgelse. Den er foretaget med en kvantitativ del
med spørgeskema på portalen, samt en kvalitativ del med telefonopringninger. Præsentationen er
vedhæftet referatet.
Det er et generelt ønske, at portalen bliver mere overskuelig. At det bliver nemmere at finde relaterede data,
bl.a. igennem navngivning og ved at relaterede datakilder er i samme datasæt. At det bliver nemmere at
gennemskue, om et datasæt ikke er opdateret pga. en fejl eller fordi det er historisk.
Følgende anbefales på baggrund af brugerundersøgelsen:
- Obligatoriske felter (hurtig)
- Rating, som filtrering (need to have)
- Brugerprofiler (nice to have)
Bestyrelsens korte bemærkninger er angivet i parentes. Bestyrelsen træffer beslutning om, at sekretariatet
og den tekniske projektleder skal undersøge, hvad der ift. de tre punkter kan lade sig gøre og med hvilken
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økonomi. På den baggrund udarbejdes en udviklingsplan, som kan fremvises bestyrelsen og danne grundlag
for beslutning om videre proces.
Suzette nævner, at hun vil få Frans til at trække statistik ud på, hvor mange datasæt der mangler
kontaktperson, da dette konkret er nævnt som en udfordring i brugerundersøgelsen.
Det nævnes desuden, at vi bør overveje login til ODDK portalen via Kombits adgangsplatform fra den
fælleskommunale rammearkitektur. Det vil kræve dialog mellem Frans, Kombit og Datopian.

Dagsordenspunkt 4,
Status på FODS og FKDS aktiviteter [orientering]
FKDS
Aktiviteter i FKDS regi er: mappingværktøj, teknikpakken og basismedlemsskaberne/de fem obligatoriske
datasæt.
Mappingværktøj
Ikke igangsat
De fem obligatoriske datasæt
Toiletdata: Vi har fået etableret et åbent datasæt på portalen med snitflade til den nye fælles
friluftsdatabase, som KL står for. Deri ligger en mindre del af data om offentlige toiletter.
Friluftsdata: Vi har fået etableret et åbent datasæt på portalen med snitflade til den nye fælles
friluftsdatabase, som KL står for.
Parkeringspladser: afventer tilbagemelding fra KL-gruppe om parkering
Skoledistriktsdata: et nationalt datasæt med skoledistriktsdata fra hele landet er offentliggjort på portalen
Datasæt om dagtilbud: der har været dialogmøde med konsulent fra KL, der står for dagtilbudsregistret, men
ikke dagtilbudsportalen. Han vil sende det videre til sine kollegaer.
Teknikpakken
Der forventes som resultat af brugerundersøgelsen igangsat nogle tekniske udviklinger som del af
teknikpakken.
FODS
Opgaver i FODS-regi: Anonymiseringsgenerator, integration til OS2iot, implementering af OASC-principper og
CØ/klima aktivitet.
Anonymiseringsgenerator (FODS)
Rapport fra afdækningsfasen er afleveret til partnerskabet for åbne offentlige data, der den 22. september
træffer beslutning om det videre forløb.
Integration til OS2iot
Den endelige løsning i den her opgave kommer til at afhænge af de igangværende tilpasninger i OS2iot
projektet. Der er lavet aftale med Alexandra Instituttet til at løse opgaven.
Implementering af OASC-principper
I opgaven lægger vi os op ad NGSI-LD formatet, som er et fælleseuropæisk format for smart city data. En
del af budgettet allokeres til eksterne konsulenter og derudover skal der udvikles en oversætter til
dataportalen, som kan oversætte vores data til NGSI-LD formatet. Brugerne skal kunne se data i det
oprindelige format, samt kunne vælge at få data oversat.
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Test og udstilling af CØ-samt klimadata
Tilbudsindhentningsproces er i gang mhp. at finde ekstern operatør til opgaven. Opgaven forventes igangsat
i uge 39. Formålet med opgaven er at identificere og teste det kommercielle potentiale i tværkommunale
datasæt indenfor udvalgte områder ang. cirkulær økonomi og klima. En del af opgaven består af et
dialogforløb mellem offentlige myndigheder og virksomheder.
Referat:
Sekretariatet gav mundtlig status på aktiviteter.
Bestyrelsen vurderer, at der ikke skal sættes yderligere aktiviteter i gang vedr. de fem obligatoriske datasæt.
Det aftales, at sekretariatet kontakter Suzette og Anne igen vedr. cø/klima aktiviteten, når temaet for
dialogforløbet er fastlagt, da deres kommuner kan være interesserede i at deltage.

Dagsordenspunkt 5,
Regnskab 2020
Regnskab pr. 10. september 2020 fremlægges.
Referat: Regnskabet godkendes. Der blev efterspurgt et forventet regnskab for 2020.

Dagsordenspunkt 6,
Gensidige orienteringer
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:
København: Suzette har startet dialog op med Marius fra SCL og andre i Kbh. med henblik på at få Kbh.
engageret i ODDK med mere fokus på smart city og strategi.
Region H: I smart city partnerskabet i FODS er der igangsat projekt om standarder indenfor sensorer og
klimadata. Der er bl.a. valgt affaldsdata.
Der er på Sjælland opstartet nyt fællesskab for dynamiske by-data med afsæt i projekterne Den Regionale
Datahub, Sikker og Anvendt Data og Smart City Cyber Security Lab.
Vejle: Venter på godkendelse af projekter i det nordiske smart city netværk, ny direktør med fokus på data
Aarhus: Arbejder også med klimafokus i det lokale open data arbejde og har i den forbindelse talt med 6
virksomheder om deres konkrete behov for åbne data. Der arbejdes desuden videre på etablering af
regionalt GovTech center.

Dagsordenspunkt 7,
Eventuelt
Referat: Der var ingenting til eventuelt.

Side 3 af 3

