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Den 27. februar 2007
JR/dbl

Kære DK-Følgegruppe
Tak for et godt møde den 22.2.. Vi har lavet en lille opsamling, som kan tjene dels som referat, dels som
huskeliste til nogle fremadrettede aktiviteter. Jeg vil bede alle være opmærksom på afsnittet om processen
vedr. metadatahøringen.
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Dagsordenen:
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
Status for INSPIRE DK-Følgegruppen
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Status for INSPIRE-direktivet
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Jes henledte specielt opmærksomheden på, at Kommissionen lancerer et "Call for Interest"
omkring specifikation af data (annex-data) i løbet af marts. SDIC'er og LMO'er har mulighed for at
byde ind på opgaven med at specificere de enkelte temaer.

Hvad sker der nu?
IL_Hvad_sker_der_
nu_2202.ppt (...

Jes opfordrede følgegruppens medlemmer til at overveje deltagelse i 13th EC GI & GIS workshop i
Porto den 4.-6. juli. Der er mulighed for indlevering af abstracts til konferencen indtil 3. marts.
Se http://www.ec-gis.org/Workshops/13ec-gis/

Orientering om status i skrivegrupperne for implementeringsregler
Skrivegruppen for metadata har udsendt forslag til implementeringsregler i høring blandt SDIC'er
og LMO'er. Høringsfristen er den 29. marts. Der er etableret en metadatagruppe i regi af DKFølgegruppen. Metadatagruppen udarbejder forslag til høringssvar, som DK-Følgegruppen
behandler på mødet den 22. marts.
Det blev besluttet, at det kun er nødvendigt at afholde mødet den 22. marts, hvis
metadatagruppens udkast til høringssvar forventes at give anledning til uoverensstemmelse i
følgegruppen. Under alle omstændigheder vil høringssvaret bliver udsendt til følgegruppen til
kommentering.
Det blev ligeledes besluttet at følgegruppen besvarer høringen på vegne af alle de involverede
danske institutioner. Det skal af høringssvaret fremgå hvilke institutioner der står bag svaret.
Skrivegruppen for metadata behandler de indkomne høringssvar sidst i april/først i maj og
forventer at videresende en tilrettet version af implementeringsregler til Kommissionen omkring
sommerferien. Herefter nedlægges skrivegruppen formentlig.
Kommissionen vil midt på året tage initiativ til en offentlig høring af forslaget til
implementeringsregler. Der har i den anledning været kontakt til Geoforum, der vil arrangere et
metadatamøde senere på foråret 2007.

Proces for høringer
Høringsprocessen omkring metadata evalueres mhp. hvordan de kommende høringsprocesser om
implementeringsregler skal tilrettelægges. Den aktuelle model med en særlig metadatgruppe
opfattes som en ad hoc løsning.
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Det forventes at data specifikationsgruppens forslag til temabeskrivelser kommer i høring i løbet af
nogle få måneder. Det må forudses, at det bliver mere komplekst at håndtere dette materiale.
Formanden opfordrede deltagerne til at overveje på hvilken måde deres institutioner kan deltage
aktivt i denne høring, herunder også at tage ansvaret for hele eller dele af arbejdet.
Formanden gentog opfordringen til at vurdere om den enkelte institution har interesse i det
kommende arbejde med at specificere de enkelte datasæt. Det kan evt. ske via europæiske
interesseorganisationer, i nordiske samarbejder m.v.
Gensidig orientering
Sofie orienterede om FOT. Der er stadig en dialog i gang med Konkurrencestyrelsen om
finansieringsmodellen. "FOT-basis" (database) blev færdig omkring årsskiftet og enkelte
kommuner har taget den i anvendelse. Inge Flensted tilføjede, at en række kommuner unaset at
formalier ikke var på plads agerer som om FOT er en realitet.
Bjarne orienterede om, at på grund af usikkerhed om aktualiteten af markblokkortene som er
grundlaget for udbetaling af arealstøtte til landmændene, foregår der i DFFE overvejelser
om/undersøgelser af om samarbejde med FOT giver et bedre administrationsgrundlag.
Dorthe orienterede om INSPIRE-konferencen. Der er ca 70 tilmeldinger. Generelt opfordres
Følgegruppens medlemmer til at tilmelde sig konferencen (vi holder tilmeldingsmodulet åbent!).
Overblik over tilmeldinger mhp. opfølgning:

Følgegruppe
tilmeldte.xls (24 ...

Eventuelt
Intet at bemærke

Næste møde er den 22. marts 2007.
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