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Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde
Mandag den 14. juni kl. 10.00-12.00
Online møde
Deltagere: Anne Dyrberg, Suzette Glanz Støvring, Bo Fristed, Bjørn HallbergNielsen, Agnete Sig Petersen og Birgitte Kjærgaard
Referent: Birgitte Kjærgaard
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Open Data DK
c/o Aarhus Kommune
DOKK1, Hack Kampmanns Plads
2, 8000 Aarhus C
Birgitte Kjærgaard
Tlf: 4185 6556
Mail: bikj@aarhus.dk

1.

Velkomst
Godkendelse af dagsorden
Referat: Ingen kommentar til dagsorden

2. Status på forprojektet v. Birgitte
Birgitte giver kort status på forprojektet.
Referat:
Der gives status på de tre forløb. De tre forløb handler om hhv. effektiv
logistisk håndtering, last-mile-delivery og offentlig transport. Der er fire
typer aktør i hvert forløb; problemejer, dataejer, udvikler og
sektorekspert. To forløb igangsættes i juni. Til det tredje forløb er alle
aktører endnu ikke rekrutteret. Det forventes igangsat i august.
Der efterlyses særskilt løbende opdateret dokument, hvor bestyrelsen
kan følge med i nuværende behov og situation, så de kan bruge det aktivt
og hjælpe. Det aftales, at der udarbejdes et særskilt overblik over
forløbene, så bestyrelsen løbende kan følge med.
Sekretariatet sætter desuden fokus på kommunikation og formidling om
forprojektet og inddrager projektgruppen i dette.
Bo orienterer om præsentationen af projektet for IT-arkitekturrådet. Der
var positive tilbagemeldinger fra Rådet.

3. Generalforsamling 2021
Der var 22 deltagere til generalforsamlingen, både offentlige og private
aktører. Deltagerliste blev sendt ud til bestyrelsen forud for
generalforsamlingen. Referat, slides m.m. fra generalforsamlingen er lagt
på www.opendata.dk. Størstedelen af deltagerne deltog i hele
generalforsamlingen, samt præsentation af forprojektet, men loggede
desværre ud af mødet, da drøftelserne skulle i gang. Der var ca. 10
deltagere (inkl. bestyrelse og sekretariat) til drøftelserne. Se bilag for
opsamling på drøftelserne.

www.opendata.dk
info@opendata.dk
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Det blev godkendt til generalforsamlingen at tilbyde alle kommuner, der
ikke allerede er medlem, et omkostningsfrit medlemskab af Open Data DK
i 2021. Sekretariatet har udarbejdet udkast til brev til kommunerne. Se
bilag.
Referat:
Materiale m.m. er efter generalforsamlingen lagt på websitet og sendt ud
til deltagerne. Sekretariatet har udarbejdet udkast på brev til
kommunerne vedr. frit medlemskab.

4. Open Data DK 2022
a. Hvad er der sket indtil nu
Referat:
Data er et centralt element i flere strategier o.lign. Regeringens
Digitaliseringspartnerskab skal bl.a. komme med anbefalinger til,
hvordan Danmark kan få endnu større gavn af data, med særligt
fokus på den grønne omstilling.
Data er en del af Kommunernes Digitaliseringsprogram, og KL
har lagt an til en fælles datastrategi for kommunerne.
Det er dog opfattelsen, at der generelt mangler fokus på åbne
offentlige data.

b. Fællesoffentligt dialogmøde
En del af forprojektets opdrag omhandler afklaring af muligheder for et
varig fællesoffentligt samarbejde om offentlige data og innovation, og
herunder afklaring af Open Data DK som varig fællesoffentlig
innovationsindsats. I den forbindelse forventes det at invitere relevante
offentlige aktører til et fællesoffentligt dialogmøde ultimo
september/primo oktober. Sekretariatet præsenterer yderligere og
lægger op til dialog.
Referat:
Bestyrelsen bakker op om forslaget om et fællesoffentligt dialogmøde
og ser det som et godt initiativ. Det vurderes hensigtsmæssigt at rette
henvendelse til KL vedr. processen. Det aftales at invitere hele
bestyrelsen med til møder med KL. Bjørn vil desuden arbejde på at
inddrage Danske Regioner.

c. Udarbejdelse af konkret handlingsplan
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Til bestyrelsesmøde 3. maj 2021 blev følgende besluttet: ”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. 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.”
Bestyrelsen opfordres til at fylde i dette dokument:
ODDK Strategiplan
2021.xlsx. Det skal bl.a. danne grundlag for en konkret handlingsplan, og I
bedes derfor om at gå ind og udfylde det med de råd, organisationer,
fora osv., som I kender.
Referat:
Der er enighed om, at det er godt at have strategiplanen som en form for
årshjul. Det aftales, at det fast tages med på bestyrelsesmøder. Der
efterspørges overblik i strategiplanen i form af f.eks. farvekoder i forhold
til prioritering.
KL Meetup blev drøftet og herunder muligheden for at tage en dialog
med KL vedr. et meetup om åbne data.
Bjørn spørger ind til, om der er overvejet EU finansiering. Det vil dog
være vanskeligt at få driftsmidler gennem EU. Det vil primært være
midler på projektniveau. Der er på EU-niveau givet mange midler til åbne
data projekter, og der er efterhånden en klar forventning om, at
byer/lande selv har (og drifter) en åbne data platform.
Handling:
• Sekretariatet laver farvekoder i strategiplanen.
• Bo tager dialog med KL vedr. meetup vedr. åbne data.
• Suzette tager strategiplanen og elementer deri med videre i
organisationen i Kbh. Kommune. Det er nødvendigt at inddrage
andre, når det handler om den bredere digitaliseringsdagsorden.

Ekstra punkt om det frie medlemskab
Referat:
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Der er umiddelbart ikke kommentarer til udkast til brevet.
To spor med henvendelser: Det bæres ind igennem GovTech fællesskabet
og projektet Dynamiske bydata, samt sendes ud til alle ikkemedlemskommuner. Der er dog tvivl om, hvor i kommunerne vi skal
henvende os. Det er vigtigt, at sammenhængen til klimainitiativer er synlig.

5. Regnskab v. Birgitte
Regnskab eftersendes. Det gennemgås af Birgitte.
Referat: Der spørges til, om midlerne forventes brugt som budgetteret. Der
opfordres særligt til opmærksomhed på midler til teknisk udvikling.
Regnskabet blev godkendt.

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:
Suzette fortæller, at de med den interne omorganisering har fået en teamleder på
datainfrastruktursiden, hvilket kan sætte skub på data-dagsordenen i Kbh.
Kommune. De har desuden nogle KL-signaturprojekter, hvor det er oplagt at
tænke åbne data ind.
Bjørn fortæller, at de i Region H. er med i cykeldataprojekt sammen med KL. Det
er centreret om GeoDanmark, men også om hvordan andre data kan spille
sammen med cykeldata og give mening. I regionen skal der desuden tages stilling
til de regionale udviklingsmidler, hvor der arbejdes på at få data fra
Transportvaneundersøgelsen sat i spil
Bo fortæller, at han er med i et internationalt Smart city Roundtable, hvor de blev
meget overrasket over, hvor nemt og billigt det er for danske byer at koble sig på
Open Data DK portalen og dermed blive del af en landsdækkende open data
platform. Udover Danmark er det så vidt vides kun Irland, der har en
fælleskommunal dataplatform.
Birgitte orienterer om, at vi er i dialog med Datopian om forlængelse/fornyelse af
drift – og hostingaftale.
7. Eventuelt
Referat:
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Det foreslås i foreningens kommunikation/formidling at synliggøre
personer bag Open Data DK, dvs. bestyrelsen og sekretariatet, så der
bliver sat ansigter på. Sekretariatet tager fat på denne opgave.
Det foreslås desuden at genoptage drøftelsen vedr. historiske data på
Open Data DK-portalen. Dette vurderes relevant.
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