Projektmål og succeskriterier for Den Regionale Datahub
Projektmål
•
•
•
•
•
•
•

Vi tør kaste os ud i det tværgående kommunale datasamarbejde
Vi opnår større dataforståelsen blandt kommunerne og udbytte af det tværgående datasamarbejde
Vi identificerer i tæt dialog med kommunerne udfordringer indenfor mobilitet, klimasikring og
driftsoptimering, som er til glæde for kommunerne – og hvor data kan være med til at give svar
Vi samarbejder effektivt med kommuner og erhvervsliv om at få udviklet prototyper på de
identificerede udfordringer
Vi vil finde en måde at gøre kommunale data tilgængelige – så data kan komme i spil i kommunerne
og til glæde for virksomhederne
Vi gør brug af erfaringerne fra Living Labs, når løsninger skal testes og evalueres
Vi formidler løbende til de involverede kommuner samt til interessenter om projektet og de
resultater, vi opnår ved at sætte data i spil

Leverancer:
•
•
•
•

Et overblik over udfordringer i kommuner, der kan løses med data
Afklaring af gevinster de enkelte løsninger kan give
En anbefaling til hvordan tværkommunale data kan deles
Et forslag til fremtidigt datasamarbejde mellem kommuner og regioner

Succeskriterier:
•

•

•
•

•

•

I samarbejde med kommunerne udpeges de udfordringer, der skal afprøves i innovationsfasen.
Udfordringerne skal alle bidrage til at fremme den grønne vækst og øge livskvalitet
Der udpeges/opnås enighed om mindst 10 udfordringer, der arbejdes med i innovationsfasen.
For at sikre at innovationsfasen tager udgangspunkt i de udfordringer og behov, kommunerne har,
sikres en tæt dialog til kommunerne og involvering af dem i de konkrete spor.
At mindst 10 kommuner aktivt bidrager i dialogen i et af projektets spor.
Der afholdes et kick-off møde for alle interesserede kommuner som opstart på innovationsfasen.
Mødet evalueres efterfølgende, og mindst 80 % skal være tilfredse med mødets indhold og forløb.
En tæt dialog og samarbejde med markedet skal være med til at finde løsninger, på de
udfordringer, kommunerne har identificeret inden for de fire spor
Mindst 20 virksomheder deltager i de forskellige markedsdialoger, der gennemføres
I samarbejde med markedet udvikles der prototyper, der testes af i dialog med de involverede
kommuner og hvor muligt på Living Labs
Mindst 6 virksomheder byder ind med udvikling af prototyper
Projektet ender ud med en teknisk specificering af den fremtidige dataplatform og snitflader til
øvrige dataplatforme
Specifikationen beskrives ud fra de fællesoffentlige arkitekturprincipper og skal kunne bruges som
baggrundsmateriale for udarbejdelse af den tekniske del af et evt. kommende udbudsmateriale.

•

•

•

På baggrund af kvalificering og validering af de udpegede udfordringer, skal gevinsterne (de
samfundsmæssige, drifts- og innovationsgevinsterne) konkretiseres
Gevinster beskrives ud fra en fælles gevinstberegningsmetode udviklet i dialog med f.eks. DTU,
Ålborg Universitet eller Teknologisk Institut.
Oplæg til forretningsmodel og samarbejdsform for den fremtidige datahub skal udvikles i tæt dialog
med styregruppen i forhold til finansieringsmodel, organisering og ansvarsområder
Der er udarbejdet en fælles indstilling fra styregruppen til en organiseringsform og
forretningsmodel, der kan præsenteres for politiske beslutningstagere.
For at udbrede viden om projektet til dets interessenter og aktører, udvikles der en projektsite
Mindst 300 unikke besøgende besøger sitet inden projektets afslutning.

Vedtaget af styregruppen for Den Regionale Datahub på møderne den 17.8.2018, 12.10.2018 samt
6.2.2019

