INSPIRE Følgegruppen

Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

Deltagere:

Anne Kjølhede Revald, VD
Erik Sommer, DST
Inge Flensted, Geoforum
Maria-Louise Galamba, KL
Kirsten Elbo, EBST
Henning Sten Hansen, DMU
Jes Ryttersgaard, KMS
Inger-Marie Arildsen, KMS
Inge Livbjerg, KMS
Dorthe Drauschke, KMS (sekretær)

Afbud fra:

Adam Arndt, ITST
Bjarne Laang, DFFE
Jørgen Tulstrup, GEUS
Michael Stjernholm, DMU
Birger F. Pedersen, DJF
Lillian Wester Andersen, DMI
Niels Peter Jensen, Københavns Kommune
Tom Kjærbye, Frederiksberg Kommune
Henrik Doensig Jørgensen, Danske Regioner
Jesper Vinther Christensen, Miljøportalen
Lis Keiding, SST
Mette Müller, FIST
Jan Hjelmager, KMS
Niels Broge, KMS

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status
3. Overvejelser om strukturering af implementeringen
4. Skitser til handlingsplan
5. Orientering om den formelle implementering
6. Status for arbejdet med gennemførelsesbestemmelserne
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7. Organisatoriske overvejelser
a. Overvejelser om et INSPIRE netværk
b. Organisering af kommende høringer vedr. gennemførelsesbestemmelserne
c. LMO'ernes involvering/engagement i implementeringsarbejdet
8. Følgegruppens ansvarsområde og sammensætning
9. Orientering om / diskussion af kommende aktiviteter
10. Kommende møder
11. Evt.

Vedlagt til dagsordenen følger samlet PowerPoint præsentation.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.a. Meddelelser.

Ad 2. Status
Direktivet blev vedtaget i februar måned med offentliggørelse i EU-Tidende
den 25. april. Direktivet trådte i kraft den 15. maj.
Forsinkelsen mellem vedtagelse og offentliggørelse vil ikke have indflydelse
på implementeringsarbejdet.

I forbindelse med direktivets ikraftræden er INSPIRE ekspertgruppen blevet
nedlagt.
Ad 2a. Meddelelser
Henning Sten Hansen (HSH) meddelte, at GI Norden indgår i et konsortium,
som søger midler under FP7 til et projekt, som bla. omhandler semantisk
interoperabilitet.
Erik Sommer (ES) meddelte, at de nordiske statistikbureauer søger om projektmidler under E-Content+ Programmet.
Desuden har ES deltaget i EUROSTAT møde i marts måned. Fokus er i høj
grad på INSPIRE arbejdet, herunder kvadratnet og adresser. Desuden arbejdes der med udvikling af nye modeller, bla. for estimering af befolkningstal.
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ES informerede om GRID Club of Europe. ES har efterfølgende udsendt
informationsmateriale til Følgegruppens medlemmer. Materialet kan desuden rekvireres hos Dorthe Drauschke.
Jes Ryttersgaard (JR) informerede om, at KMS i forbindelse med direktivets
ikrafttræden den 15. maj har lanceret en opdateret version af hjemmesiden
www.inspire-danmark.dk . Kommentarer og bidrag til hjemmesiden kan
fremsendes til Dorthe Drauschke.
JR informerede desuden om et nyt samarbejde omkring INSPIRE, som er
etableret på tværs af de nordiske kortinstitutioner inkl. Island. Det drejer sig
om et netværk om INSPIRE generelt og desuden et jurist-netværk specifikt
omkring den lovgivningsmæssige implementering.

Ad 3. Overvejelser om strukturering af implementeringen
JR redegjorde for faserne i den planlagte implementeringsproces og understregede vigtigheden af, at DK-Følgegruppen fulgte arbejdet med gennemførelsesbestemmelserne, da det er her de tekniske specifikationer til udfyldelse af rammedirektivet lægges fast.

Ad 4. Skitser til handlingsplan
Som led i Miljøministeriets interne styring skal KMS aflevere en handlingsplan for implementering af INSPIRE-direktivet til ministeriets departement.
Dorthe Drauschke (DD) præsenterede handlingsplanens elementer; overvejelser over koordination med andre ministerier, tidsplaner for implementering og lovgivningsaspekter og redegjorde kort for de overvejelser, som
KMS havde gjort.
DK-Følgegruppen blev bedt om at overveje supplerende/korrigerende bemærkninger til skitsen og tilsluttede sig det foreløbige arbejde.
DK-Følgegruppen blev desuden opfordret til at indmelde lovgivningsforhold,
som vurderes at blive påvirket af INSPIRE-implementeringen til INSPIREteamet.
Inge Livbjerg (IL) redegjorde kort for KMS’s vurdering af omkostningerne
ved implementering af INSPIRE under forudsætning af en minimumsimplementering. Det er endnu ikke muligt at vurdere omkostningerne ved implementering af gennemførelsesbestemmelserne.
Afledet af en række sager, herunder implementeringen af INSPIRE, drøfter
KMS en ny fremtidig finansieringsmodel med Finansministeriet. Forskellige
scenarier er under analyse; andelsmodel, abonnementsmodel og model a la
Norge.
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Ad 5. Orientering om den formelle implementering
JR redegjorde kort for tidsplanen for den formelle implementering (se powerpoint).

Ad 6. Status for arbejdet med gennemførelsesbestemmelserne
JR gjorde opmærksom på den udmeldte proces vedr. høring om temabeskrivelserne i annex I-III. KMS afholder møde den 13. juni.
Der åbnes senere for indstilling af eksperter og referencemateriale til dataspecifikationsarbejdet.

Ad 7. Organisatoriske overvejelser
KMS planlægger at udvide den danske INSPIRE organisering med et INSPIRE Netværk for væsentlige interessenter (brugere, applikationsudviklere
mv.) samt en Følgegruppe for Miljøministeriets institutioner.
INSPIRE Netværket afholder 1. møde den 4. oktober, medens MIMFølgegruppen holder 1. møde den 28. september.

Ad 8. DK-Følgegruppens ansvarsområde og sammensætning
DK-Følgegruppen repræsenterer de væsentlige dataejere, altså de institutioner, som bliver direkte påvirket af direktivet.
DK-Følgegruppen fortsætter i sin nuværende form, men suppleres eventuelt
med yderligere institutioner. De nuværende medlemmer af DKFølgegruppen bedes overveje, hvorvidt der indenfor deres ministerområde
kan være institutioner, som også bør inddrages i arbejdet, iht. annex I-III.

Ad 9. Kommende aktiviteter
Inge Flensted (IF) orienterede om Geoforums temadag den 20. juni om
FOT, INSPIRE mv. Geoforum afholder desuden Nordiske Kortdage den 1.3. oktober og planlægger desuden en workshop om INSPIRE i efteråret.

HSH foreslog, at der i forbindelse med offentlighedsfaserne for gennemførelsesbestemmelserne arrangeres workshop for at sikre gennemsigtighed,
f.eks. i regi af Geoforum.
JR opfordrede desuden DK-Følgegruppens medlemmer til at overveje, om
der er behov for yderligere information om INSPIRE i deres organisationer. I
så fald kommer INSPIRE-teamet gerne på besøg.

Ad 10. Kommende møder
Næste møde i DK-Følgegruppen planlægges gennemført i starten af september.
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Ad 11. Eventuelt
Intet at bemærke.
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