DEN
REGIONALE
DATAHUB

JA, VI VIL GERNE HØRE MERE
OM ET DATAFÆLLESSKAB?

Datafællesskabet har til formål at opnå de mange gevinster, der
er ved at arbejde med data og gøre det i fællesskab. Både de
gevinster, som allerede er identificeret og blot mangler det sidste
for at være der og de gevinster, vi slet ikke kender endnu. Midlet til
at nå derhen er at udnytte de fælles kompetencer og erfaringer hos
de deltagende kommuner samt at opdyrke fælles viden og fælles
konkrete løsninger på de udfordringer, der ligger i at anvende data.
Udgangspunktet for samarbejdet er løsninger inden for områderne
teknik, klima, miljø, planlægning og kommunal drift.
Det er tanken, at Datafællesskabet skal arbejde tæt sammen med
private aktører og med alle relevante offentlige myndigheder og
fællesskaber.

□V
 i vil gerne høre mere
om Datafællesskabet
Kommune:

Kontaktperson:

Organisering:
Datafællesskabet inviterer alle interesserede kommuner i Region
Hovedstaden og i Region Sjælland til at være med. I første omgang
organiseres fællesskabet som et netværk omkring et sekretariat og en
styregruppe. På sigt kan det muligvis etableres som en forening eller
anden organisatorisk form.

Mail:

Telefon:

Samarbejdets sekretariat forankres organisatorisk i Gate 21.

Hvad kan man få ud af at være med?:
• Adgang til et forum til vidensdeling om dataarbejde på tværs
af projekter, fag- og kommunegrænser herunder:
• En hjemmeside, events og fælles wiki tilkobles.
• 2 – 4 årlige seminarier – med oplæg udefra og fra
projekter på tværs.
• Deltage i arbejdet med fælles retningslinjer, herunder:
• U dvikling af ensartede dataformater, så datadeling bliver
nemmere.
• F orslag til krav i udbud, der sikrer ejerskab og adgang
til egne data.
• H jælp til håndtering af sikkerhed og privacy udfordringer.
• Understøttelse af fælles udviklingsprojekter, herunder:
• Udvikling af nye prototyper.
• Skalering af modne løsninger på tværs af kommuner.

Pris:
Deltagelse i Datafællesskabet vil i 2020 pr.
kommune koste kr. 30.000.
Deltager man i en eller flere af de prototyper,
der skaleres i 2020, er deltagelsen gratis.

Afleveres/Indsendes inden
den 1. november 2019 til:
Gate 21, att. Lise Søderberg
E: lise.soederberg@gate21.dk

