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Dagsorden:
1.
2.

2a.
3.

4.
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6.

Godkendelse af dagsorden
Orientering om danske aktiviteter siden sidste møde
- GeoForum observatør
- INSPIRE – Danmark hjemmeside
- MIM-analysegruppe
Kommende møde i INSPIRE-expertgruppe
- orientering om/ behandling af emner på mødet den 13. – 14. marts
Arbejdet i INSPIRE-arbejdsgrupper
- impact/assessment-gruppen
- implementeringsgruppen
Orientering om arbejdet med State-of-Play
Status for Internethøringen og videre drøftelse af proces
- generelle behov
- sektorernes behov
- følgegruppens ønsker og behov
- mulighederne for at maksimere dansk indflydelse
(Præannoncering fra INSPIRE vedlagt dagsordenen)
Evt.

Materiale udsendt siden sidste møde:
- Referat for 2. møde i DK-Følgegruppen udsendt 27.01.2003
- Orientering om INSPIRE ved mail af 21.02.2003

-

Oplysning om åbning af Dansk INSPIRE-hjemmeside ved mail af 26.02.2003
Indkaldelse og mødemateriale til 3. møde udsendt 7.03.2003

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Søren Rude, KMS indledte mødet med at byde Inge Flensted, GeoForum velkommen i
som observatør i Dansk-Følgegruppe.
I forhold til udsendt dagsorden er indarbejdet ændring i rækkefølgen af punkterne, hvilket
blev godkendt.
Ad 2.
Orientering om danske aktiviteter siden sidste møde
GeoForum observatør
Søren Rude, KMS orienterede om afholdt møde mellem GeoForum og KMS, som resulterede i enighed om at GeoForum fremover har mulighed for at deltage i DanskFølgegruppes møder som observatør. Det giver bl.a. mulighed for at GeoForum kan komme
med input til Følgegruppen fra den del af Kort og Geodatasektoren, der er uden for den offentlige sektor. Forskellen mellem medlem og observatør er, at observatøren ikke vil blive
inddraget ved forpligtigende høringer blandt Følgegruppens medlemmer.
Inge Flensted, GeoForum takkede for muligheden for at deltage i møderne og oplyste, at
GeoForum havde nedsat en backing-gruppe til at støtte hende i arbejdet og for hurtigt at
kunne melde ud om INSPIRE.
INSPIRE-Danmark hjemmeside
Søren Rude, KMS oplyste, at hjemmesiden var etableret som en generel hjælp for at give
offentlig information om arbejdet med INSPIRE. Det nuværende indhold er de muliges
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kunst, som KMS meget gerne vil have tilbagemeldinger på.
Vedr. dansk repræsentation er Ole Gregor ikke medtaget, men efter aftale med Ole Gregor
vil han blive medtaget som regionernes internationale observatør i EU-ekspertgruppen.
INSPIRE er et initiativ på tværs af sektorerne – så senere ville det være fint, hvis der på den
danske INSPIRE-hjemmeside også kunne komme et par skærmbilleder fra de andre sektorer gennem samarbejdet i Dansk-Følgegruppe. Måske kunne transport være en af de første
sektorer?
Ulle Kronborg, VD var positiv over for idéen, men det krævede enighed om niveauet.
Niels Peter Jensen, Kbh. fandt det var en god idé, da det også kunne bruges som oplysning
til baglandet.
MIM-analysegruppe
Søren Rude, KMS oplyste, at da MIM har ansvaret for INSPIRE i Danmark og det jo i
første fase er udsprunget af miljøområdet har MIM nedsat en intern analysegruppe.
Metadata
Søren Rude, KMS orienterede om, at under GeodataserviceFællesskabet er der nedsat et
projekt om metadata. I det projekt er man også opmærksom på INSPIRE-arbejdet. KMS vil
sikre, at arbejdet med metadata og INSPIRE koordineres i det omfang det er muligt. Projektbeskrivelsen for metadataprojektet fremgår af GeodataserviceFællesskabets hjemmeside.
Se nærmere på http://www.xyz-geodata.dk/Projekter.htm

Ad 2a.

Kommende møde i INSPIRE-expertgruppe

Jes Ryttersgaard, KMS orienterede om indholdet af dagsordenen for EU-ekspertgruppens
næste møde dagen efter. Mødematerialet var først modtaget om eftermiddagen og aftenen
før, så det var begrænset, hvor detaljerede oplysninger det var muligt at videregive. Der
arbejdes stadig hen mod at kommissionen fremsætter forslag til INSPIRE-direktiv i september 2003.
Umiddelbart tyder det ikke på, at der før efter internethøringen vil komme yderligere detaljering i forhold til drøftelserne i efteråret 2002, som resulterede i papiret med Dansk Holdning til INSPIRE initiativet. Høringen forventes således at komme til at foregå på et forholdsvist generelt niveau.Der forventes heller ikke udarbejdet forslag til direktiv før til
sommer.
Yderligere oplysninger under de efterfølgende punkter.
Ad 3. Arbejdet i INSPIRE-arbejdsgrupper.
Framework Definition Support gruppen (FDS) (impact/assessment-gruppen)
Inge Livbjerg, KMS orienterede om metode til cost-benefit vurdering, som impact/ assessment-gruppen arbejder med. Efter aftale medsendes overheads. Arbejdsgruppens andet
arbejdsområde vedr. direktivudkastet er der ikke kommet materiale om.
EU-implementeringsstrategigruppen (IMS)
Inge Livbjerg, KMS oplyste, at der ved det første møde i gruppen i januar blev nedsat en
række små undergrupper, som skulle udarbejde forslag til strategiemner, som ekspertgrupSide 3 af 5

pen skulle behandle og fastlægge om gruppen efterfølgende skal arbejde videre med. Der
var dog endnu ikke udsendt materiale til EU-ekspertgruppen forud for mødet.

Ad 4.

Orientering om arbejdet med State-of-Play

Jes Ryttersgaard og Inge Livbjerg, KMS orienterede om undersøgelse iværksat af EU
vedrørende Stedbestemt Data Infrastruktur (SDI) i Europa omfattende såvel EU-landene,
ansøgerlandene, kandidatlandene og EFTA-landede - i alt 32 lande. Der er udarbejdet såvel
en konklusionsrapport med indplacering af landene i forskellige grupper som en speciel
rapport for de enkelte lande. Undersøgelsen er baseret på oplysninger indhentet primært fra
søgning på internettet, men også fra projekter og interviews med nøglepersoner.
Der er udvalgt ni lande, som repræsenterer forskellighederne i EUROPA og som vil blive
undersøgt nærmere i den kommende tid. Danmark er ikke blandt de udvalgte lande.
I tilknytning til undersøgelsen State-of-Play efterspurgte Ulla Kronborg, VD sammenhængen mellem INSPIRE og øvrige standardiseringstiltag – fx XML. Ulla fremhævede, at datadefinitionerne skal koordineres for at undgå dobbeltarbejde.
Søren Rude og Jes Ryttersgaard, KMS svarede, at det er parallelle spor – delaktiviteter –
som idémæssigt arbejder mod samme grundlæggende mål. XML og GML er fremtiden.
Søren Rude, KMS bemærkede, at der var behov for at afklare forskellen mellem de forskellige infrastrukturtiltag og hvordan de spiller sammen. KMS har noteret sig spørgsmålet.
Ad 5. Status for Internethøringen og videre drøftelse af proces
Jes Ryttersgaard orienterede om de modtagne oplysninger om internethøringen til brug for
behandling i Ekspertgruppen næste dag. Mødematerialet var kommet eftermiddagen og aftenen før.
Det forslag som blev behandlet på ekspertgruppemødet ser således ud:
Internethøringen opdeles i to faser.
Første fase løber fra den 17.03. - 04.04.
Det er primært en informationsfase samt anmodning om at forberede besvarelse af 5 hovedspørgsmål.
Notat om indhold og spørgsmål er planlagt frigivet den 17.03. Der skal ikke ske besvarelse
af spørgsmålene i den fase.
Det er meget overordnede spørgsmål, som skønnes at være dækket ind af det tidligere udarbejdede Dansk Holdningspapir.
Der skal ikke ske besvarelse af spørgsmålene i denne fase.
Anden fase løber fra den 07.04. - 16.05.
I den forbindelse vil et større notat om INSPIRE blive frigivet den 07.04. Notatet er delvist
udarbejdet og indeholder næsten de samme hovedspørgsmål, som er med i 1. fases notat.
Der vil blive udarbejdet yderligere spørgsmål, som vi endnu ikke har set. Spørgsmålene
skal besvares senest den 16.05.
Derudover vil der blive bedt om supplerende oplysninger om hvem der svarer - formentlig
til brug for kvalificering af besvarelsen og dermed tyngden i besvarelsen.
Søren Rude foreslog på baggrund af de nuværende oplysninger om datoer to alternativer til
proces. Se vedhæftede fil.
Side 4 af 5

Opgaven er at finde ud af, hvordan sektorerne bedst inddrages via medlemmerne i DanskFølgegruppe, som sidder som repræsentanter for sektorerne.
Efter drøftelse var der tilslutning til "fælles fodslagsmodellen".
Inge Livbjerg orienterede om listerne over høringsparter til internetprocessen, som medlemmerne havde indsendt. Listerne er af meget forskellig karakter. Nogle omfattende specifikt på navne - andre på institutionsniveau og mere begrænsede.
Der var enighed om, at der er to kategorier af høringsparter. Dels de sektorspecifikke og
dels de generelle, som kan være overlappende for flere sektorer.
Efter drøftelse var der enighed om at sektorrepræsentanterne i Følgegruppen tager sig af
"sektorbaglandet" og KMS og GeoForum tager sig af de fælles generelle høringsparter. Til
brug for høringen lovede KMS, at udarbejde en "pakkeløsning" med relevant materiale til
brug for høringen. Derudover overvejer KMS, om der evt. holdes et fællesarrangement for
Følgegruppemedlemmernes bagland som grundlag for besvarelse af høringen. GeoForum
vil forestå et arrangement for øvrige interesserede parter.
Til brug for bl.a. Følgegruppemedlemmernes orientering af baglandet medsendes Jes Ryttersgaards overheads om INSPIRE.
Konklusion:
Der var enighed om
- at det er model 2 (fodslagsmodellen) er det idémæssige grundlag for den danske
internethøringsproces
- at KMS udarbejder materiale til brug for sektorrepræsentanternes høringsproces i
baglandet
- at KMS overvejer evt. afholdelse af fællesarrangement for Følgegruppemedlemmernes bagland
- at de enkelte medlemmer af udvalget udarbejder en sektorliste over de parter de
selv vil inddrage i høringsprocessen på institutionsniveau
- at de enkelte medlemmer udarbejder en liste over deres input til den generelle høringsliste
- begge lister sendes til KMS hurtigst muligt
- KMS koordinerer den generelle høringsliste og afstemmer med GeoForum om
hvem der foretager høringen ift. de konkrete parter
- GeoForum afholder et INSPIRE-arrangement i samarbejde med KMS
Derudover er der forslag om møde i Dansk-Følgegruppe den 31.3. kl. 13.00 og den 7.5. kl.
9.45 med udgangspunkt i "Fælles fodslagsmodellen". Endelige datoer vil blive meldt ud
efter Ekspertgruppemødet den 13.-14. 3. OBS! OBS! Ændret efter ekspertgruppemødet.
N.B.

På baggrund af ekspertgruppemødet kan det konstateres,
- der vil ske ændringer i høringsprocessen i forhold til ovenstående
- at høringsperioden forkortes (er endnu ikke begyndt)
- at høringens indhold fortsat er under forberedelse

Ad 6.
Evt.
Intet at bemærke

Inge Livbjerg
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