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Charlotte er referent.
Rækkefølge Bo, Charlotte, Katja

Bo

NIRAS underestimerede tidsforbrug på optimering af
flytjord.dk, uden godkendelse fra styregruppen.
Styregruppen accepterede 15 timers overskridelse. Der
blev lavet aftale for det fremadrettede samarbejde i
forbindelse med optimering af flytjord.dk

Ingen bemærkninger

Velkommen til Katja Laustsen fra Vordingborg

Introducerer Katja til samarbejdet.
Katja har tidligere været hos RGS Nordic.

Nuværende opgaver igangsat og afsluttede (markeret
med gult). Kommunerne er fakturerede for
performanceoptimering, udbedring af kvitteringsskrivelse
og flytning af platform.
• Performanceoptimering
• Kvitteringsskrivelse
• Ny platform
• Styring af gebyr for anvisning af jord
Faggruppen har haft en workshop med NIRAS, med det
formål at lave et udkast til, hvordan systemet skal kunne
håndtere gebyr.
NIRAS har givet et foreløbigt estimat på ca. 200.000 kr. Vi
afventer en konkret tilbud.
Faggruppen har som udgangspunkt valgt en simpel
model, hvor der pågår et udtræk fra flytjord.dk, som
sendes til økonomiafdelingen. Vi kan også vælge en
løsning med integration til økonomisystemet. Måske der
er udviklet integrationssystemer?

Rasmus undersøger, hvor der kan hentes konsulent til
rådgivning omkring integration.
Flytjord.dk bør sættes op til NemID for at sikre data. Det
er måske en ny opgave? Dette undersøges.
Vi når ikke i mål med opgaven inden 1. januar.
Kommunerne bliver nød til at have en midlertidig
ordning, for fakturering af gebyr.
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Prisblad 2022. Se priser for 2021: OS2flytjord.dk
samarbejdet | OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab
Priserne skal indeksreguleres
Driftsudgifterne bliver uforandrede. Rasmus regulerer og
opdatere taksbladet.
Flytjord.dk er et kommunalt samarbejde.
Der er ikke udarbejdet en tilslutningsaftale for private
modtagere. OS2 arbejder for at finde en principiel model
for hvordan en tilslutningsaftale skal se ud. Det overvejes
at udarbejde et forklaringsnotat i forhold til at indgå en
aftale med Jord.dk.
Møde med faggruppen 22. november 8-10
Charlotte indkalder

Referat sendes til Charlotte Ærø Heikendorf fra OS2; chaeh@aarhus.dk, som lægger på hjemmesiden.

