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PRÆSENTATION JAKOB KIRKEGAARD
• Formand KTC-faggruppen for 

Digital Forvaltning (DFO)

• Formand for styregruppen i 
GeoMidt samarbejdet

• Chef for Byg og Informatik, 
Silkeborg Kommune 



FOSAKO FORÅRSMØDE 2021

Unikt fællesskab og 
samarbejde på 

geodataområdet

Vigtig platform til vidensudveksling og 
networking indenfor fagområdet



HVEM ER DFO?

• KommunalTeknisk Chefforening (KTC)
• En bestyrelse

• Et sekretariat 

• En række faggrupper

• DFO er en af to tværfaglige grupper sammen med 
faggruppen ”Ledelse”
• Område: Offentlig digitalisering og teknologi

• FOSAKO´s reference til ledelseslaget



UNDERFAGGRUPPER

• DFO har to underfaggrupper
• FOSAKO

• Ejendomsdata (stiftet 2021)



ÅRET DER GIK I DFO (1)

• Udbredelse af KTC-datastrategi
• Dialog med TKU (Teknikerkontaktudvalget) 

• Kombit

• DMP

http://fosako.dk/wp-content/uploads/formidable/13/KTC_datastrategi_2019.pdf


KTC DATASTRATEGI – FOKUSOMRÅDER

• at få skabt det nødvendige overblik over de data, der er til rådighed på de forskellige 
fagområder.

• at understøtte, at dataproduktion tilrettelægges således at anvendere af data får de mest 
effektive arbejdsgange.

• at understøtte at distribution af data tilrettelægges på en effektiv måde, så dataanvenderes 
adgang til data understøtter anvendelsen på tværs af myndighedsniveauer og 
forretningsområder. 

• at understøtte, at datas kvalitet er kendt og modsvarer de krav, som dataanvendernes 
forvaltning afstedkommer.

• at understøtte initiativer, der kan sætte data i spil hos erhvervslivet og borgerne.

• at afklare behovet for standardisering af data med henblik på effektiv anvendelse på tværs 
af myndighedsområder og forvaltningsområder. 



ÅRET DER GIK I DFO (2)

• Stiftelse af ny underfaggruppe – Ejendomsdata
• Behov for at optimere den kommunale ressourceindsats samt øve 

indflydelse på både praktiske og strategiske forhold

• Sammenhænge og snitflader samt ansvars- og rollefordeling mellem 
de mange IT-systemer på ejendomsdataområdet

• Udviklingen af BBR

• Udviklingen af DAR

• Nedlæggelsen af ESR og implikationerne af dette

• Visse dele af opgaverne i forbindelse med den nye 
ejendomsvurdering 

• Klima (data)
• Dialog med SDFE om forbedring af DHM



ÅRET DER GIK I DFO (3)

• Kommunernes digitaliseringsprogram
• Dialog med KL og indspark til programmet

• IOT/Governance –samarbejde
• Dialog og samarbejde med OS2, GovTech mm. 

• Samarbejde med FOSAKO
• FOSAKO´s nye strategi

• Udmøntningen af KTC-Datastrategi

• Deltagelse i sommermøde 2020

• Undersøgelse af systemvalg – hvilke systemer anvendes i det 
kommunale landskab  


