FOSAKO forretningsudvalgsmøde
Tid og sted: 6. januar 2021 kl. 10.00-14 Teams
Deltagere: Jesper Gaardboe Jensen, Per Hammerholt, Anne Grete Rasmussen, Niels Skov Jensen, Lisbeth Laustsen, Anne Ulriksen Dybkjær
Dokumentstatus: Referat

Nr.

Emne

Referat

Referat fra sidst/Godkende
dagsorden
Arbejdsgrupper; Se tabel nederst
Strategien; Skal initiativer startes
To-do-listen; Se separat fil

Godkendt

Faste punkter til hvert møde

1

2

Planlægning af forårsmøde 25/3
2021 (form og indhold)

Oplæg om FOSAKO strategi for
KTC DFO

FOSAKO FU betragter den nu som vedtaget og endelig.
Tilføjes løbende
Form: Online, hvis marts fastholdes, alternativt foreslås det at flytte forårsmødet til maj/juni. Anne Grete
undersøger med Lennart ang. ledige lokaler ved KL. OBS at vi har brug for et stort lokale, pga. forventning
om fortsatte afstandskrav og m2 tilgængelig pr. deltager. Herudover skal der være faciliteter til at
gennemføre mødet virtuelt, bl.a. med afsæt i bemærkning nedenfor:
Af flere gange er der efterspurgt mulighed for at deltage online, også ved et fysisk møde. Det arbejder vi
videre med. Formentlig med nogle præmisser ang. hvordan man deltager hjemmefra, eks. at det kun er
for at lytte og ikke muligt at stille spørgsmål.
Indhold: Anne Grete gennemgår programmet fra sidste år vedr. hvad der fortsat er relevant i år. Klima er
fortsat et emne, men det er vigtigt også, at have plads til andre emner.
Møde afholdes til marts. Jesper præsenterer, hvis han kan deltage den pågældende dato. Ellers findes en
anden person. Per følger op ang. dato for møde.
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Klima

Der rykkes utrolig meget på denne dagsorden af styrelser, KL, regioner, mv. Hvordan kommer vi med de
rigtige steder? Kommunerne kan få store dataopgaver og kan kvalificere indsatser af styrelser, KL,
regioner, mv., HVIS vi bliver inddraget.
En måde, at få vores faggruppe involveret, kan være, at det håndteres i datamodellen for GeoFA.
Så snart kort- og/eller registerdata anvendes, er det oplagt, at vores faggruppe involveres.
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Ny underfaggruppe til DFO
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FOSAKOs historie
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KTC Faggruppedage
Evt
Næste møde

Jesper orienterer på et senere tidspunkt med erfaringer fra Geo Fyn.
Kommissorium udsendt på forhånd og gennemgået under mødet, med efterfølgende dialog om
bemanding, og hvordan vi kan spille ind på det. Senere i januar mødes en mindre gruppe (bl.a. med
deltagere fra KTC DFO) for at diskutere og beslutte hvordan der rekrutteres medlemmer til den nye
underfaggruppe. Per er referent til mødet. Hvis nogen fra FU har forslag til medlemmer af den nye
underfaggruppe, sendes en beskrivelse/kommentar til Per, som han kan fremlægge det under mødet.
Jesper foreslår, at vi får skrevet lidt om FOSAKOs historie på hjemmesiden, før det går i glemmebogen. Vi
kan så løbende holde det ajour. Det vil formentlig være interessant læsning om nogle år.
Aftalt, at Per videresender præsentation fra sommermøde (2018/2019?), hvor historien blev
gennemgået. På kommende møde (februar) afsætter vi tid til at tilpasse indholdet til hjemmesiden.
Vi inviteres til kort præsentation under møde marts 2021. Per følger op med dato.
Den 2/2-21 kl. 13-15.

Arbejdsgrupper
Nr.
1

Emne
KTC DFO

Referat
Per gennemgik referat fra seneste møde i DFO, den 10. december 2020. Særligt blev følgende
fremhævet:
• Reno Aagaard Lindberg og Per Hammerholt er af Flemming Christensen (på vegne af de kommunale
deltagere i GeoDanmark’s bestyrelse) blevet bedt om at undersøge det juridiske grundlag for hvem
der er ansvarlig for at kvalificere data til det hydrologiske tilpasningslag. Per og Reno konkluderer, at
opgaven har baggrund i et EU-direktiv og derfor er et statsligt ansvar. De har sendt en redegørelse
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GeoFA (tidl. FKG)
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GeoDanmark data i spil

retur til de kommunale repræsentanter i GeoDanmark’s bestyrelse, der beskriver lovgrundlaget for
arbejdet med tilpasningslaget til de hydrologiske data. Flemming og Iben Koch arbejder videre med
KL for at undersøge, om der kan skaffes penge til arbejdet. Anne Grete og Niels tager ligeledes
problematikken med til kommende møde i Produktionsforum og gentager kraftigt hvor vigtig
opgaven er i øjeblikket.
• Artikler til fagbladet: Opfordring i FOSAKO til at skrive artikler, hvis relevante emner.
• Der bliver ikke afholdt møde i DFO ved faggruppedag januar 2021. Næste møde i KTC DFO er til
marts, hvor FU formentlig kan få tid til at holde et kort oplæg med en årsberetning fra FOSAKO
2020.
• Strategien: Sendt til orientering i DFO, den betragtes nu som vedtaget. Der er ikke indkommet nogle
bemærkninger.
Det går godt, projektgruppen er pt. færdig med at indsamle empiri. Der er webinar på vej (det første den
7/1). Proces/tidsplan/økonomi skal til godkendelse. Bliver det godkendt vil der ske vilde ting frem til
sommeren; lettere upload og ajourføring, let adgang til data, vejledninger, kommunikation, etablering af
testmiljø, mv.
Sidst i 2020 kom der en ny version af Sagsbehandlerkortet på Kortforsyningen, ikke på Datafordeleren. I
løbet af 2021 forventes en ny version af friluftskortet samt kommunikationskortet at blive færdig og
tilgængelig.
Vi får snart en opgave med at rundsende et spørgeskema om input, gode ideer og mangler til de 3
baggrundskort. Forslag om også at have spørgsmål, der efterspørger en uddybning af hvorfor kortene
ikke anvendes i eks. den kommunale webgis, hvor det er tilfældet.
SDFE har testet WMS med muligheden for at angive format=image/svg, som giver mulighed for at udstille
data i svg direkte til grafikerne i vores kommuner.

