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Fundardagskrá
Staðan hjá stofnunum – Allir fundarmenn
Niðurstöður grunngerðarkönnunar og næstu skref –
Aðgerðaráætlun til 5 ára fyrir grunngerð landupplýsinga –

Ný gögn og hvernig vinnum við saman í þeim efnum –

Fundargerðir fyrir þessa fundi er að finna á vefslóðinni: https://grunng.lmi.is/

Aðgerðaráætlun um grunngerð.
Var staðfest af ráðherra 20. desember 2013
Áætlunin var til 5 ára en í lögum um grunngerð stafrænna landupplýsinga nr. 44/2011 segir:
10. gr. Aðgerðaáætlun.
Landmælingar Íslands gera tillögu til ráðherra um aðgerðaáætlun við uppbyggingu, rekstur og viðhald grunngerðar fyrir stafrænar landupplýsingar um Ísland.
Aðgerðaáætlunin skal vera til fimm ára í senn og skal [ráðherra]

1)

staðfesta hana

.

Ný aðgerðaráætlun
◦ Des 2018 – Mat á núverandi áætlun liggi fyrir (unnin af LMÍ og UAR) og sent til upplýsinga
◦ Jan 2019 – Fundur með samráðshópi stjórnenda um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar um matsskýrsluna og efni nýrrar skýrslu. Þá verður fleirum
boðið til fundarins.
◦ Jan – Maí – Fundir vegna nýrrar áætlunar með samráðshópi.
◦ Vormánuðir – Drög að nýrri aðgerðaráætlun verður kynnt
◦ Staðfesting af ráðherra.

Umræða
Hvað með notendaskilmála – eiga þeir að vera samræmdir fyrir allar ríkisstofnanir ?
◦ Ef svo eiga þeir að byggja á þekktum skilmálum eins og Creative Commons eða Open data UK?

Hvaða skoðun hafið þið á sameiginlegum „þema“ gagnasettum fyrir landið allt s.s. mannvirki, vegir, yfirborð lands, raflagnir,
þjónustuupplýsingar, jarðfræði, ræktuð svæði, stjórnsýsluafmarkanir og fl.
Hvaða gögn mynduð þið vilja að yrðu til sem fyrst sem að myndi nýtast öllum?
◦ Eruð þið með tillögur af því hvernig það yrði gert?

Eiga ríkisstofnanir að einbeita sér í að draga saman og samræma gögn frá sveitarfélögum í eitt gagnasett?
Hvaða gögn eruð þið með sem eru „heimilislaus“ eða það er óljóst hvaða stofnun á að sinna eða viðhalda þeim?
◦ Ábyrgð á gögnum – hvernig leysum við þau mál?

Hvað þarf til að verða best í heimi í aðgengi að opinberum landupplýsingum?

