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Godkendelse af dagsorden
Orientering om ekspertgruppemødet i Athen
- behandling af arbejdsgruppernes papirer
- den videre proces
Samspil med kommende INSPIRE-arbejdsgrupper
- impact/assessment-gruppen
- implementeringsgruppen
Kommunikation om INSPIRE
- hidtidige aktiviteter
- kommende aktiviteter
Drøftelse af dansk proces i forbindelse med internethøringen
- generelle behov
- sektorernes behov
- følgegruppens ønsker og behov
- mulighederne for at maksimere dansk indflydelse
Relationerne til andre direktiver mm
Evt.

Materiale udsendt siden sidste møde:
- Referat og efterfølgende rettet referat for 1. møde i DKFølgegruppen
- Dansk holdning til INSPIRE-initiativet 18.10.2003
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Søren Rude, KMS bød velkommen og orienterede om mindre ændring i dagsordenen i forhold til den udsendte. Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2 a.
Orientering om ekspertgruppemødet i Athen
Jes Ryttersgaard orienterede om resultaterne fra ekspertgruppemødet i Athen
den 30. og 31.10.2003.
Opstillet efter de udarbejdede arbejdspapirer var resultaterne:
Visionen
-

-

der var generel opbakning til visionen
der mangler "noget om" de andre aktørers data,
der mangler henvisninger til PSI direktivet,
det er uheldigt at "free of charge" nævnes i visionen,det er ikke muligt at se tidsforløb for organisation og metode udvikling og metadatadelen

Datapolitik og Lovgivning
-

-

for meget fokus på midler i stedet for mål
undgå sammenblanding af producent og bruger forventninger.
”free of charge” er “counter productive”
“access and view for free” (hvad er forskellen på view og download. Viewing skal
ses sammen med miljø-direktiverne)
Nationale finansieringsmodeller må respekteres
INSPIRE kompleterer gældende lovgivning
begynd med det vi har og indfør metadata som noget af det første
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Miljødatabehov
-

mange efterspørger administrative grænser
adresser og ejendomme som referencedata nedprioriteres
Link mellem "reporting" og INSPIRE er vigtig. (Reporting direktivet er under revisi-

-

vi skal acceptere, hvad der er sket i fortiden (Corine, wfd, Habitat osv.)
Introduktion af begrebet "core thematic data", som er multisektor-tematiske data
som ikke er referencedata (Corine Land Use o lign, demografiske data, osv.)

on).

Arkitektur og standarder
-

fra data-centreret til service-orienteret
skal vi satse på Open Source (kommissionens anbefaling)
interoperability og dynamik får voksende betydning
der efterlyses guidelines for reengineering af eksisterende data,
måske behov for fælles objekt id'er; kræver forskning.
der er behov for mere fokus på mål og mindre på midler.

Referencedata og metadata
-

-

nogen mener at "local level" ikke skal omfattes af INSPIRE.
hvad med historiske data og hvad med arkivering af data?
der mangler sammenhæng mellem tidsplaner og nødvendig forskning/udvikling.
flere mener ikke at bygninger skal være referencedata.
de beskrevne datasæt er meget dyre.
kvalitetsbeskrivelser kan blive meget omfattende
der er behov for en anbefaling af "short term reference dataset"
medlemslandene vil selvfølgelig ikke ændre deres produktionssystemer.start ikke
en ny diskussion om referencedata.

Derudover blev der omkring det videre arbejde besluttet at:
- nedlægge de seks arbejdsgrupper
- etablere to nye arbejdsgrupper
- Framework definition support (Impact Assessment group)
- Implementation Strategy group
Ulla Kronborg, VD påpegede, at det var nødvendigt med en afklaring af begreberne. Referencedata er ikke det samme begreb i alle verdener. Ulla Kronborg forespurgte også, om hvordan data fra de andre sektorer bliver inddraget i
arbejdet.
Michael Stjernholm, DMU tilsluttede sig spørgsmålet om inddragelse af de
andre sektorers data.
Ole Gregor, ARF pointerede nødvendigheden af historiske data medtages i
INSPIRE. Derudover fandt Ole Gregor det vigtigt, at der i forbindelse med
vurdering af konsekvenserne ved at indføre INSPIRE og omkostningerne ved
det også suppleres med de miljøsundhedsmæssige konsekvenser.
Ad
2.b
Samspil med kommende INSPIRE-arbejdsgrupper
Jes Ryttersgaard og Inge Livbjerg, KMS redegjorde for status for arbejdet i
de to nyetablerede arbejdsgrupper.
Framework definition support gruppen (impact/assessment-gruppen)
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Jes Ryttersgaard, KMS oplyste, at gruppen havde holdt sit første møde den
4.12.2002. Mødeindholdet havde primært været at tage fat på arbejdet med uddelegering af forskellige opgaver. Næste møde holdes den 17.1.2003. Der er
ikke dansk deltagelse i den gruppe.
Gruppens mandat er:
1) provide active contributions to the extended impact assessment of the INSPIRE initiative covering economic, environmental and social impacts of INSPIRE and
2) advise the Commission for the formulation of the framework legislation
Inge Livbjerg, KMS forventede ud fra de to arbejdsgruppers opgaver og udsendt diagram for det kommende arbejde med INSPIRE, at der vil blive kontakt/samarbejde mellem de to nedsatte arbejdsgrupper.
EU-implementeringsstrategigruppen (IMS)
Inge Livbjerg, KMS deltager som dansk repræsentant i den nedsatte EUimplementeringsstrategigruppe, som holder sit første møde i Holland den 16.
og 17.1.2003. Gruppen skal som første opgave udarbejde implemeteringsstrategiske emner til behandling i EU-ekspertgruppen den 24./25.2.2003.
Gruppen skal opstille milepæle for en tredelt implementeringsplan for perioderne:
1. år 2003 – 2005
2. år 2006 – 2010
3. år 2010 - 2015
Det udsendte mødemateriale opdelte emnerne inden for fire hovedområder
- organisation
- datakrav, indsamling og anvendelse
- arkitektur
- finansiering
Inge Livbjerg, KMS opridsede emnerne inden for hvert af hovedområderne,
som gruppen vil arbejde videre og som der efterfølgende kan forventes at DKfølgegruppen skal tage stilling til og/eller komme med oplysninger til herunder
spørgsmål om finansiering.
Flere af følgegruppens medlemmer tilkendegav, at arbejdet med standarder og
metadata var vigtigt og skulle prioriteres ind tidligt i implementeringsplanen.
Ad
3. Kommunikation om INSPIRE
INSPIRE-hjemmeside
Søren Rude, KMS oplyste, at KMS arbejder med at få etableret en INSPIREDanmark hjemmeside. Søren viste prototype for hjemmesiden og gennemgik
det påtænkte indhold. Hjemmesiden skal bl.a. kunne anvendes i forbindelse
med den kommende internethøring.
Michael Larsen, FE foreslog, at hjemmesiden blev suppleret med en abonnementsmulighed for nyheder, hvilket ville øge hjemmesidens nytteværdi.
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Ulla Kronborg, VD fandt også idéen var god og foreslog hjemmesiden suppleret med en sektorindgang, som gav mulighed for sektorinput. Derudover kunne
hjemmesiden bruges til at vise sammenhæng mellem INSPIRE og øvrige aktiviteter, fx standardiseringen.
Ole Gregor, ARF fandt initiativet positivt. Vigtigt at komme i gang – derefter
udbygge hjemmesiden, bl.a. overveje links.
Michael Stjernholm, DMU foreslog at hjemmesiden også blev brugt til at vise
INSPIREs relationer til emner der ikke har kortforhold som indgangn, fx overvågning
Ulla Kronborg, VD supplerede med ønsket om at hjemmesiden medvirkede til
at afspejle/opklare mulighederne og konsekvenserne for sektorerne.
Thorkild Lauritzen, KL foreslog, at der blev etableret krydslinks fra andre
hjemmesider til INSPIRE-hjemmesiden, fx fra GeodataServiceFællesskabet.
Søren Rude, KMS konkluderede, at der var bred opbakning til hjemmesiden,
som vil starte i en enkel form, men løbende vil blive udvidet. KMS har noteret
sig forslagene, som vil indgå i det videre arbejde. KMS vil vende tilbage med
anmodning evt. bistand til indlæg fra følgegruppens medlemmer.
Relationer til GeoForum
Søren Rude, KMS oplyste, at Miljøministeriet havde fået henvendelse fra
GeoForum om mulighederne for deltagelse i DK-Følgegruppens arbejde. Den
nuværende repræsentation i DK-Følgegruppen er ud fra kriteriet om at repræsentanterne står inde for forpligtende synspunkter/holdninger til de emner som
gruppen behandler.
Søren bad om medlemmernes synspunkter på relationer GeoForum og DKFølgegruppe.
Der var generel en positiv holdning til GeoForum og man vil gerne have et
samarbejde med GeoForum, men flere medlemmer henledte opmærksomheden
på, at GeoForum er en anden type organisation, der som ideel forening repræsenterer både offentlige og private institutioner, firmaer, faglige foreninger,
interesseorganisationer samt enkeltpersoner.
Søren Rude, KMS takkede for synspunkterne. Beslutning vil blive truffet efterfølgende.
Ad 4 .

Drøftelse af dansk proces i forbindelse med internethøring

Jes Ryttersgaard, KMS oplyste indledningsvis, at internethøringen bliver en
åben høringsproces og en kvalificeret høring. Det betyder, at høringen vil indeholde spørgsmål og det vil fremgå, hvilke spørgsmål der lægges vægt på.
Det er en åben høring og der lægges ikke op til en egentlig national høring. På
nuværende tidspunkt kan det ikke siges hvilken rolle DK-følgegruppen kan
spille. Det må gruppen bl.a. drøfte.
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Ole Gregor, ARF supplerede med, at svar på EU-niveau havde større vægt end
nationale svar osv.
Søren Rude, KMS foreslog, at DK-Følgegruppen kunne være med til at fremhæve/prioritere problemstillinger samt iht. gruppens formål drøfte konsekvenser af de INSPIRE-tiltag, som der forventelig vil blive lagt op til. Herudover vil
gruppen være et forum, der har mulighed for at medvirke til at fælles danske
holdninger kan præsenteres med et ensartet præg i de danske høringssvar.
Thorkild Lauritzen, KL fandt det var en god løsning i forhold til tidshorisonten.
Michael Stjernholm, DMU forespurgte hvordan fx fagdatacentrene kom med i
høringsprocessen?
Ulla Kronborg, VD foreslog, at der udarbejdes lister over relevante parter.
Derefter kan det afgøres om fx GeoForum kan nå dem.
Søren Rude, KMS konkluderede, at hvert medlem udarbejder en liste over
relevante høringsparter, som sendes til KMS (il@kms.dk) inden 14 dage. Yderligere oplysninger om internethøringen forventes efter ekspertgruppemødet den
24.2.2003.
Ad 5. Relationerne til andre direktiver mm
(Udgået pga. tidsnød)
Ad 6.
Evt.
Næste mode er foreløbig fastsat til onsdag den 12.3.2003 kl. 9.45. Mødet afsluttes med frokost kl. 13.00.
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