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Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde
Mandag den 3. maj kl. 10.00-12.00
Online møde
Deltagere: Anne Dyrberg, Suzette Glanz Støvring, Bo Fristed, Agnete Sig Petersen
og Birgitte Kjærgaard
Gæster: Kristian Holmgaard Bernth og Brian Landbo, Seismonaut
Referent: Birgitte Kjærgaard

1.

Velkomst
Godkendelse af dagsorden

2. Forprojektet v. Birgitte
Birgitte giver status på forprojektet. Se desuden bilag.
Vi skal som del af forprojektet
”Bidrage til at afdække mulighederne for at etablere et varigt samarbejde i
FODS-regi på tværs af myndigheder og private aktører […]”
Seismonaut og Dansk Design Center skal som del af opgaven hos dem
levere anbefalinger til, hvordan man kan etablere et styrket samarbejde
mellem offentlige og private aktører med fokus på åbne offentlige
data og innovation.
Seismonaut deltager til dette punkt mhp. at starte drøftelserne omkring
ovenstående.
Referat: Brian Landbo, Seismonaut, introducerer til drøftelserne og
nævner, at de forventer at levere et mulighedskatalog i forhold til den
fremadrettede model for samarbejde.
Seismonaut spørger ind til kerneopgaverne i forhold til samarbejde
mellem offentlige og private.
Bestyrelsen nævner, at det handler om at finde vores plads blandt andre
aktører. Der ønskes dog ikke en løsning, hvor man ønsker at
kommercialisere åbne data. Vores kerneopgave er IKKE salg af data.
Nogle af vores kerneopgaver er dog: standardisering, datavask,
matchmaking mellem det private og det offentlige, juridiske opgaver
vedr. samarbejdet mellem off. og private. Det ses også som en
kerneopgave at gøre det nemt at udstille data, og deri at finde en måde
at gøre det her på som indebærer mere automatik. Der bør også kigges
på, hvad sådan en platform/tilgang, som ODDK har, kan ift. distribution af
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data og pege på, hvad det kan ift. andre tilgange. Der arbejdes med åbne
data mange steder. Det, ODDK gør, der er anderledes er, at vi er stedet
for data, der ikke har andre steder at være.
Seismonaut: hvordan ser I erhvervslivet repræsenteret i sådan et
samarbejde? Og hvordan med opgaven med påvirkning af dagsorden og
skabe motivation til udstilling?
Bestyrelsen nævner, at erhvervslivet bør have udfordringsret ift. at få
adgang til offentlige data. Vi har en opgave med at påvirke til inddragelse
af krav om åben data ”udgang” ved køb af nye it-systemer i den offentlige
sektor. Erhvervslivet har en efterspørger-rolle. Det burde være
obligatorisk at reagere på virksomheders efterspørgsel.
Seismonaut spørger til, hvad innovation er i den her sammenhæng?
Bestyrelsen nævner, at det at udstille offentlige data ikke er tænkt til at
skabe innovation i sig selv. Det er tænkt til, at andre kan skabe innovation
med de data. At de kan finde nye måder at bruge data på.
Seismonaut nævner, at de ser et behov for en bred vifte af kompetencer i
sådan et samarbejde, både tekniske kompetencer, samarbejsmæssige
kompetencer og dagsordenssættende kompetencer. De spørger ind til,
om det skal være et formaliseret samarbejde eller et, der går mere via
engagement - så det er værdien, ikke aftalen, der driver det.
Bestyrelsen fortæller, at der er brug for en formalisering og ressourcer via
økonomimodel. Vi har i mange år arbejdet via engagement.

3. Open Data DK 2022
Dette punkt hænger tæt sammen med dagsordenspunkt 2.
Vi skal som del af forprojektet
”[…]afklare Open Data DK-samarbejdet som varig fællesoffentlig
innovationsindsats. Herunder evt. fremadrettet finansieringsbehov,
finansieringskilde, governance og samspillet mellem øvrige portaler, der
udstiller data.”
Se bilag med internt notat vedr. tidligere drøftelser, samt referater af dialogmøder
med KL i 2020.
Skal støtteerklæringerne findes frem igen? Dette med henblik på at dokumentere
behovet for en innovationsindsats med fokus på åbne offentlige data. Se bilag
med udkast fra 2020. Det kan tilpasses/opdateres efter behov.
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Til strategiseminar 2020 blev det desuden drøftet at holde møder med DI Digital,
Dansk Erhverv m.fl. for at mærke interessen hos dem. Er det relevant nu?
Vi har strategiseminar den 23.-24. august 2021, hvor ovenstående afklaringer
bliver et væsentligt punkt. Er der nogen, vi allerede nu gerne vil invitere med som
gæster til (noget af) strategiseminaret? Naturligvis med de corona-forbehold, der
skal til. Forslag til gæster: SDFE Labs, KL (digitalisering/innovation)
Referat:
Vi går ikke videre med støtteerklæringer. Det vurderes stærkere, at man
som del af forprojektet har dialog med erhvervslivet. Det nævnes, at det i
den sammenhæng kan være hensigtsmæssigt, at konsulenterne er en
neutral part. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt
at afholde særskilte møder med de parter, som blev drøftet til
strategiseminaret 2020.
Der er enighed om, at vi har brug for en meget konkret handlingsplan for
at få afklaret Open Data DK-samarbejdet som varig fællesoffentlig
innovationsindsats. Der er mange strategier, samarbejder, organisationer
og råd, som det vil være relevant at kontakte.
Til næste møde sættes fokus på udarbejdelsen af en konkret
handlingsplan med overblik over, hvem der gør hvad.
Der skal desuden udarbejdes et overblik over forskellige råd o.lign., hvor
det er relevant at italesætte åben data dagsordenen. Et overblik over,
hvad der foregår nationalt på digitaliseringsområdet. Det kan gøre os i
stand til at være på forkant i forhold til at bidrage med kommentarer og
input i forskellige sammenhæng samt vurdere, hvor det vil være stærkest
at sætte ind. Sekretariatet udarbejder et skelet til sådan et overblik og
sender rundt til udfyldelse i bestyrelsen.
Strategiseminar 2021: det besluttes at vente lidt med at invitere nogen.
Der er også et ønske om at have god tid til drøftelser i bestyrelsen. Dette
også, fordi er et internt (kommunalt) spor som behøver opmærksomhed.
Der har været og er meget fokus på governance. Men vi behøver også
fokus på, hvad vi kan bidrage med indefra.

4. Teknisk udvikling v. Frans/Agnete
Frans/Agnete giver status på teknisk udvikling. Fokus er opgaven med integration
til serviceplatformen.
Referat:
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Der er lavet ændringer ift. metadata ved oprettelse af datasæt. Nogle
felter er fjernet, og andre gjort obligatoriske, f.eks. vedrørende
opdatering. Opdatering er desuden gjort til en filtreringsmulighed for
brugerne. Ændringerne beror på ønsker fra brugerne.
Der spørges til, om der har været dialog med brugerne efterfølgende. Det
har der ikke, men der påbegyndes kommunikation og formidling omkring
ændringerne.
Der henvises til ”Andres data” i menuen på forsiden. Andres data
fungerer som en organisation på portalen og indgår også i
emnesøgningen.
Opgaven med integration til serviceplatform ligger til afklaring.

5. Generalforsamling 2021 v. Birgitte
Gennemgang af generalforsamlingen.
a. Har bestyrelsen indkomne forslag til generalforsamlingen?
Det er tidligere drøftet at tilbyde f.eks. KL, SDFE og ERST en plads
i bestyrelsen. Dette kræver en vedtægtsændring. På nuværende
tidspunkt skal bestyrelsesmedlemmer repræsentere et medlem
af Open Data DK.
b. Anne og Bjørn er på valg – modtages genvalg?
c. Drøftelse af indhold efter de ordinære punkter til
generalforsamlingen. Det kan evt. lægge sig op ad
dagsordenspunkt 2 og 3.
Referat:
A: Det vurderes ikke relevant at ændre vedtægterne i forhold til
bestyrelsen. I forhold til fastsættelse af kontingent skal det afklares,
hvordan det kan håndteres vedr. 2022 og hvordan det bør håndteres
vedr. 2021.
B: Bjørn og Anne modtager genvalg.
C: Det foreslås at have eksterne facilitatorer på til den del af
generalforsamlingen.

6. Regnskab v. Birgitte
Regnskab eftersendes. Det gennemgås af Birgitte.
Referat: Ingen kommentarer til regnskabet.

7. Gensidige orienteringer
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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:
Vores forslag til DIT-messen er godkendt. En workshop og dialogsession
om ”Dialog som vej til flere grønne åbne data” er på programmet på årets
Offdig d. 6-7 sep.
Vi har sendt abstract ind til Kortdage. Der gives besked om evt.
godkendelse den 28. juni.
Forprojektet for åbne offentlige data til grøn omstilling er på dagsorden til
Kommunernes IT-arkitekturrådsmøde den 3. juni.
OASC/mapping opgaven er i proces. Vi har modtaget opdateret tilbud fra
Alexandra Instituttet, men er også i gang med at undersøge om en komponent fra
EU-projektet SCORE kan anvendes, eller om det er bedst at gå med NoteRed.
8.

Eventuelt
Referat: Birgitte sender doodle rundt mhp. at finde mødedato i juni.
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