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Tilbud om gratis basismedlemskab af Open Data DK 

Vi skriver for at tilbyde jer et gratis basismedlemskab af dataportalen 

Open Data DK i perioden 2018-2020. Tilbuddet omfatter hjælp til at 

komme i gang, og adgang til at lægge fem valgfrie og fem specifik t udpe-

gede datasæt på portalen i perioden. De nærmere vilkår er beskrevet i 

det vedhæftede bilag. 

 

Baggrunden er, at den fælleskommunale digitale handlingsplans projekt 

om "Bedre anvendelse af åbne kommunale data" siden handlingsplanen 

trådte i kraft i 2016 har arbejdet med at øge kommunernes muligheder for 

udstilling af datasæt for at øge tilgængeligheden og skabe vækst og inno-

vation i samfundet.  

 

Med initiativet ønsker styregruppen for projektet at give alle kommuner 

mulighed og let adgang til udstillingsmuligheder for åbne kommunale 

data, og dermed deltage i det fælles arbejde med åbne data. I regi af sty-

regruppen udvælges fem specifikke fælles datasæt, som man ved indgå-

else af aftalen forpligter sig til at lægge frem på platformen. På den måde 

vil der være de samme fem datasæt fra alle landets kommuner til rådig-

hed for alle. Vi ved, at netop volumen – data fra flere kommuner – er en 

af de barrierer, som aftagere af åbne data nævner.  

 

Af den årsag er hensigten også at skabe ét fælleskommunalt datatræk 

om trafiktællinger. Dette gøres i et samarbejde ml. KL, Open Data DK, 

FOSAKO og Vejdirektoratet. Dette fordrer et tilsagn fra hver kommune 

om at være med i det fælleskommunale datasæt. Så snart vi har en aftale 

på plads med Vejdirektoratet, vil I få mere at vide om dette. 

 

Ønsker I at gøre brug af invitationen til at indgå en basismedlemskabsaf-

tale, skal I blot underskrive og returnere vedhæftede aftale til info@open-

data.dk inden d. 10. december 2018. Vil I vide mere før I skriver under, 

kan I også henvende jer her, eller til chefkonsulent Anne Marie Carstens, 

KL, anmc@kl.dk.  

 

Vi har ligeledes brug for, at I udpeger en kontaktperson, som vi kan kon-

takte vedr. basismedlemskabet af Open Data DK. Kontaktinformation til 

kontaktpersonen bedes sendt til info@opendata.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Jensen, Kontorchef i KL's kontor for Teknik & Miljø 
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