Dagsorden/ Referat af Styregruppemøde den 20/11 2019 kl. 10.00 - 12.00
Deltagere: Mikkel Glargaard, Solrød (referent), Simon Mundus, Vordingborg, Bo Utoft,
Aarhus, Pia Winther Bjergaarde, Roskilde.
Pkt
.
1:

2.a:

Emne

Beslutning,
status
OK

Ansvarlig
OS2

I gang

OS2

Udbuddet kører som aftalt. Er annonceret på OS2
hjemmeside og sendt direkte til Rambøll, NRAS og
Cowi.

Siden sidst
- Udvikling

I gang

Arbejds
gruppe

Siden sidst
- Vejledninger fra
Vordingborg og
Hvidovre

I gang

Arbejdsgruppe

På baggrund af mail fra arbejdsgruppen sendt 18/11
afventes en udmelding vedr. udvikling af Flytjord.dk
fra Tom. Mangler en tidsplan fra Tom omkring,
hvornår punkterne kan udbedres. Skal være
udbedret inden der kommer en evt. ny rådgiver.
Opbakning fra alle kommuner om, at dele udgiften.
Pågår. Vejledninger fra Hvidovre er gennemset.
Simon sender vejledning til styregruppen til
kommentering i uge 49.

Placering?

Styregruppen

Valg af referent +
godkendelse af referat fra
sidste styregruppemøde
Siden sidst
a. Udbud

2.b:

2.c:

3.

-

-

4:

Planlægning af
det årlige
samarbejdsmøde
den 26/3 2020
Dagsorden,
indhold, regnskab,
fremtidige tiltag.

Økonomi – hvordan
anvendes samarbejdes
midler

I gang

Referat
Mikkel er referent. Herefter følges rækkefølgen
(Simon, Bo og Pia).

Årligt samarbejdsmøde
26/3-2020 10-15 (OBS: lokalitet skal besluttes).
Bo spørger de jyske repræsentanter, om det kan
afholdes i Jylland. Alternativ bliver det afholdt i
Roskilde.
Forslag til punkter til drøftelse på samarbejdsmødet:
Præsentation af arbejdet, evt. OS2 deltager, evt.
præsentation af ny leverandør.
Tiltag, Udvikling
Økonomi: (hvordan gør vi med
forbedringer/udvikling/rettelser).
Det blev diskuteret om enten formiddagen (10-12)
eller eftermiddagen (13-15) kan bruges til diskussion
af forbedringsforslag. Gerne efter oplæg fra
arbejdsgruppen.
Punktet drøftes nærmere på samarbejdsmødet den
26/3.
Afklares efter valg af evt. ny leverandør og
økonomien er nærmere fastlagt for de kommende år.
Forbedringer/Rettelser i systemet prioriteres først.
Udviklingsønsker.

5:

Nyhedsbrev

Besluttet

Bo

Hvad er der sket siden sidst. Udgangspunktet er, at
det sendes ud inden jul. Oplysninger om
samarbejdsmødet. Lige så snart stedet er på plads
sendes nyhedsbrevet.
Bliver også lagt på OS2, men skal også sendes ud
pr. mail.
Bo sender et udkast.

6. a

Artikel

I gang

Alle

6. b

Tilgængelighed,
minimumskrav.

I gang

Bo

Send kommentarer til styregruppen og Charlotte
(forfatteren) inden 1. december. Artikel kommer i
Teknik og Miljøbladet.
Krav om tilgængelighed er ved at blive undersøgt i
Aarhus Kommune, herunder at systemet kan
anvendes af blinde/svagtseende. Siteimprove er et
værktøj, som kan scanne systemet mht.”døde” links,
stavefejl, tilgængelighed mv. Bo spørger Tom, Niras
om vi kan lave en scanning af systemet. Så længe
det ikke påvirker økonomi og stabilitet, så er det ok.
Flytjord.dk bliver desuden testet for, hvordan
systemet afvikles på pc, tablet og mobil
Hvordan lever Flytjord op til disse krav? Det bliver
vurderet og Århus udarbejder en rapport, som
udkommer i marts måned.
Opfølgning på kritikpunkter fra brugere af systemet
(KMC og RGS) skal ske når den foreslåede udvikling
er gennemført. Evt. kan opfølgning på kritikpunkterne
sendes som et nyhedsbrev.

6. c

Digitale hotline

7:

Udkast til dagsorden og
referent til næste
Styregruppe møde

OK

Simon

Hjælp til tekniske problemstillinger fra anmelders
side. Bo sender en oversigt over, hvilke kommuner
som er med.
Simon udsender forslag til dagsorden ca. en uge før
næste styregruppemøde d. 2/12-2019. Vedr.
spørgsmål til udbudsproces. Hvis der ikke er
spørgsmål der skal besvares eller behov for et møde
med leverandørerne indkalder Simon til det næste
styregruppemøde den 9. januar 2020.

