Vedrørende: FlytJord.dk, udvikling og koordinering
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: Aarhus Kommune, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J
Deltagere: Benja Johansen, Vordingborg Kommune
Jeanet Severin, Vordingborg Kommune
Simon Mundus, Vordingborg Kommune,
Charlotte Bamberg, Skanderborg Kommune
Helle Munch Sørensen, Syddjurs Kommune
Louise Svensson Kristensen, Hvidovre Kommune
Anne Sarauw Rasmussen, Hvidovre Kommune
Pia Bjergaarde, Roskilde Kommune
Glennie Olsen, Roskilde Kommune
Rasmus Frey, OS2, Aarhus Kommune
John Ryan Pedersen, DMP, Følgegruppe for jord
Tom Graven Kvist, NIRAS
Henrik Hovgaard Kristensen, NIRAS
Mette Erbou Hansen, Aarhus Kommune
Mads Andersen, Aarhus Kommune
Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune
Bo Utoft, Aarhus Kommune
Fraværende: Niels Kristian Petersen, Norddjurs Kommune
Sorø Kommune

Program
10.00 Velkomst og præsentationsrunde
10.30 Præsentation og drøftelse af muligheder.
OS2 samarbejdet og FlytJord.dk, Rasmus Frey, OS2 Sekretariatet (25 min.)
Danmarks Miljøportal og FlytJord.dk, John Ryan Pedersen, formand for Danmarks
Miljøportal, følgegruppe for jord (25 min.)
Forlængelse af nuværende aftale med NIRAS, Tom Graven Kvist, NIRAS (10 min.)
11.30 Drøftelse af model for organisering af FlytJord.dk (bestyrelse, daglig koordinering, kontingent,
kommissorium mv. (se udkast))
12.00 Frokost
12.30 Fortsat drøftelse af model for organisering
13.30 Overordnet drøftelse af udviklingsmuligheder i FlytJord.dk
14.50 Afrunding

Referat
Formiddag
Rasmus Frey fra OS2 samarbejdet præsenterede mulighederne for at FlytJord.dk kan indgå heri. Alle
Flytjord.dk-kommuner er allerede medlem af OS2 samarbejdet. Medlemskabet indebærer, at vi allerede nu

(uden yderligere udgifter) vil kunne benytte de sekretariatsfunktioner der ligger i samarbejdet, herunder
deling af relevante dokumenter mv. Der er også mulighed for tilkøb af ydelser gennem OS2 samarbejdet,
eksempelvis kvalitetssikring af et udviklingsønske, udbud af IT-løsning mv. Rasmus påpegede flere fordele
ved at lade FlytJord.dk blive en del af OS2-samarbejdet: Drage nytte af erfaringer og kompetencer fra
sekretariatet vedr. drift og videreudviklingen fra andre IT-systemer der også er skabt af kommunale
ildsjæle, et stor markedsføringsplatform mv. OS2 har en velfungerende model for hvordan vi kan styre drift
og ikke mindst videreudvikling af Flytjord.dk – hvor vi helt eller delvis kan benytte os af/plukke i
kommissorium for Styregruppe, Faggruppe, projektledelse. Vi kan også bruge OS2 som springbræt til at
flytte Flytjord.dk til DMP eller andre steder. OS2 videndelingsplatformen kan give et godt fundament til at
vurdere, om vi skal udbygge samarbejdet med OS2.
John Ryan Pedersen fra DMP’s følgegruppe for jord præsenterede muligheder for at FlytJord.dk vil kunne
indgå i DMP. DMP vil kunne drifte Flytjord.dk. Ifølge John vil det sandsynligvis blive dyrere end hvis driften
ligger hos NIRAS, ligesom arbejdet med implementering FlytJord.dk i DMP er en tung proces. John foreslår,
at vi beder DMP’s bestyrelse om at iværksætte en undersøgelse af muligheden for at sammenkoble
Jordbasen og FlytJord.dk, samt analyse af Flytjord.dk området i det hele taget, med fokus på begge dele
eller kun på sammenlægning af Jordbasen og Flytjord.dk. John Ryan kunne ikke udelukke at det vil være
mere flexibelt at lade NIRAS fortsætte drift og udvikling.
NIRAS gav udtryk for at de er interesseret at forlænge eksisterende driftsaftale. NIRAS forventer, at der vil
ske en justering (stigning) af nuværende priser, således at betalingen dækker de faktiske omkostninger,
herunder mindre udgifter til at NIRAS skal opfylde kravene i GDPR, EU krav til håndtering af
personhenførbare oplysninger.
Eftermiddag
På baggrund af de fremlagte muligheder, drøftede vi udviklingsmuligheder og hvordan koordinering af
systemet skal ske fremadrettet.
Der blev ikke udtrykt behov for at igangsætte yderligere udvikling af FlytJord.dk pt. Aarhus Kommune har
udviklet FlytJord.dk, version 1.1. Roskilde Kommune og Hvidovre Kommune har udviklet og tilført yderligere
funktionalitet til FlytJord.dk. I nærmeste fremtid vil der være behov for en udvikling/tilpasning således, at
FlytJord.dk afvikles på en sikker forbindelse (https://) samt, at personfølsomme oplysninger håndteres i
henhold til den nye persondataforordning GDPR som træder i kraft maj 2018 (eksempelvis e-mails).
Vi drøftede udbud af drift og videreudvikling af FlytJord.dk. Da aftalen med NIRAS om drift og hosting
udløber 24. marts 2018 var der enighed om at forlænge nuværende aftale mellem Aarhus Kommune og
NIRAS med 2 år. I denne periode må det formodes at Miljøstyrelsen har lagt sig fast på hvordan anmeldelse
og anvisning af jord kommer til at foregå. Desuden vil en eventuel indberetning af anmeldte jordmængder
til Miljøstyrelsen også skulle håndteres i FlytJord.dk. Aarhus Kommune vil inddrage OS2 i det omfang, OS2
kan hjælpe med forlængelsen. Når vi er bekendt med hvilke ændringer og økonomiske konsekvenser en
forlængelse medfører, vil vi inddrage alle FlytJord.dk kommuner så den bedst mulige beslutning om drift for
de kommende 2 år.
Vi drøftede hvordan FlytJord.dk samarbejdet vil kunne indgå i OS2. Der var forskellige tilgange til hvordan
FlytJord.dk samarbejdet igangsættes, herunder om der skal være en betaling for medlemskabet. Der var
forslag om, at FlytJord.dk samarbejdet i første omgang opstartes uden betaling, ligesom det blev meldt ud,
at man hellere ville betale til en pulje til samarbejdet og udvikling pga. manglende resurser.
Vi drøftede muligheden for at FlytJord.dk kan indrettes så fejl i systemet minimeres.

Vi aftalte:
• At alle kommuner udpeger en kontaktperson/kommunerepræsentant i forhold til FlytJord.dk
samarbejdet. Frist for at melde en kontaktperson er 25. januar 2018.
• At præsentation af Flytjord.dk tilbydes af alle FlytJord.dk kommune, hvis nye kommuner er
interesseret i at se og høre om systemet. Hvis en kommune laver en præsentation, giver det god
mening at invitere flere kommuner.
• At vi anvender OS2-videndelingsplatform til håndtering af referater, vejledninger og andre
relevante dokumenter i FlytJord.dk samarbejdet, hvis det er muligt.
• At Aarhus Kommune forlænger aftalen med NIRAS i yderligere 2 år.
• At Roskilde, Høje Taastrup og Aarhus Kommune udarbejder et udkast til kommissorium for
FlytJord.dk samarbejdet. Kommissoriet skal beskrive alle relevante forhold som ikke er
kommunespecifikke (f.eks. kvalitetssikring af ændringer, udsende nyhedsbreve, udarbejde og
vurdere udbud – se også nedenfor) og være det primære bindeled mellem IT leverandøren og
FlytJord.dk kommunerne (FlytJord.dk samarbejdet).
• NIRAS sender tilbud til Aarhus Kommune på opfyldelse af GDPR krav, etablering af sikker
forbindelse https:, samt fortsat drift i 2 år.
Oplysninger der kunne være relevant i kommissorium:
• Retningslinjer for at udviklingsønsker ikke må ødelægge noget for andre
• Ens layout i alle kommuner
• Man forpligter sig til ved forespørgsel, at vise andre kommuner Flytjord.dk – typisk dem der bor
tættest på hinanden.
• Kommuner må gerne gå sammen om at udvikle en funktionalitet

