Dagsorden til styregruppemøde onsdag d. 2. september kl 11-12.
Tilstede: Bo, Pia, Mikkel og Simon
Fraværende: Rasmus
1. Dagsorden for Samarbejdsmødet, herunder forberedelse til mødet. Invitation og dagsorden kan
hentes her: https://os2.eu/blog/invitation-til-samarbejdsmoede-flytjord-kommuner
a. Hvad skal forberedes?
Der var kommet en forespørgsel på om det er muligt at deltage i samarbejdsmødet over
teams/skype. Bo ville følge op på dette og vende tilbage (kommentar: Bo har efterfølgende
oplyst at man godt kan deltage på teams/skype).
Vi gennemgik dagsordenen for mødet. Vi var enige om at det vil give mest mening at
udbudsprocessen bliver præsenteret af Rasmus/OS2. Simon spørger Rasmus, om det er
noget han vil gøre. Hvis nødvendigt vil Simon gerne bistå Rasmus.
Bo var gået i gang med et par slides omkring udviklingen af Flytjord, så han står for dette
punkt. Dog suppleret med en lille præsentation fra arbejdsgruppen, som vil præsentere,
hvad der er lavet ind til nu. Hvis det er nødvendigt så prøver vi at slutte lidt tidligere, så der
er mulighed for lidt mere diskussion efter frokost, hvor NIRAS ikke deltager.
Rasmus/OS2 præsenterer regnskabet, og efterfølgende vil Pia og Michelle gerne facilitere en
diskussion af hvordan vi fordeler regningerne.
Bo står for punktet omkring Open Data Denmark.
Simon præsenterer den fælles vejledning, som er blevet lavet, og viser hvor den kan findes.
b. Særlige corona tiltag?
Mødet foreventes at kunne holdes uden yderligere tiltag, ud over de gængse retningslinjer,
som de fleste er blevet vandt til.
c. Hvad forventes af arbejdsgruppen, og hvem informerer dem?
Arbejdsgruppen er allerede i gang med at lave en præsentation af deres arbejde.
d. Valg til styregruppen/arbejdsgruppen
2. Fordeling af omkostninger til udvikling af Flytjord.dk (overgang til app-service)*
Der var enighed om at udspillet fra Flytjord er at havnen betaler 1/3 del af omkostningen.
3. Betaling for drift af Flytjord.dk for Aarhus Havn**
Det blev besluttet at grænsen mellem store og små anlæg ligger ved 2000 læs årligt. Desuden blev
det besluttet at taksterne fremover skal være 10.000 for små anlæg og 25.000 for store anlæg.
Dette blev besluttet da priserne stadig ligger i den lave ende i forhold til andre modtageanlæg. Bo
meddeler de nye takster til OS2.

*Til overvejelse. Flytjord.dk består at 3 dele: Ansøgning, Anvisning og Modtagelse. I Aarhus
benytter vi disse funktioner, når Aarhus Havn modtager jord (hvilket de ikke gør pt.). Jeg mener
derfor det vil være rimeligt, at Aarhus Havn bidrager til at Flytjord.dk bliver moderniseret og
kommer over på en app-platform. Spørgsmålet er hvor stor en andel de skal betale. Jeg har været i
dialog med Tom, som oplyser, at flytning af Flytjord.dk til en Azure app-platform koster stort set
det samme uanset om man flytter hele systemet 1:1 eller kun dele af systemet (se vedlagte). Der vil
være nogle få funktioner, som alene er modtagespecifikke. Jeg mener vi kan argumentere for to
modeller: 1 At havnen betaler 1/3 del, da modtagedelen alene vedrører havnen eller 2 At havnen
betaler en andel i forhold til antal brugere, dvs. ca. 1/11 del. Jeg har været i dialog med Aarhus
Havn herom og ved, at der bliver en forhandling, da havnen mener at udvikling som udgangspunkt
skal indeholdes i driftsprisen. Havnen har haft en forventning om at omkostninger til udvikling blev
tjent hjem ved salg af Flytjord.dk, hvilket ikke er tilfældet. Men Havnen er villig til at betale en del af
kagen. Jeg har aftalt, at vi sender et forslag til hvordan udvikling og driftsomkostningerne ser ud fra
Havnens side. Havnen vil se forslaget som et forhandlingsoplæg.
**NIRAS har fremsendt faktura for 1. kvartal 2020, dvs. i henhold til den tidligere driftsaftale. Vi har
betalt denne og sendt faktura til Aarhus Havn (som eneste jordmodtager) og OS2. Jeg tænker at
OS2 skal fakturere Aarhus Havn for resten af 2020 jf. det nye prisblad. Her skal vi måske overveje
om taksterne er ok jf. ovennævnte.
4. Evt.
Det blev besluttet at næste møde holdes i sidste halvdel af oktober, efter efterårsferien. Simon
sender en mail rundt med nogle mulige datoer.

