FOSAKO forretningsudvalgsmøde
Tid og sted: 2. februar 2021 kl. 13-15 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

-

Faste punkter til hvert møde

1

FOSAKO’s historie (fra forrige
møde)

2

Publicering af svar fra Henrik
Larsen på spørgsmål fra Plandatawebinar oktober 2020 (Per)
Problemer med upload til
Kommuneplan – se
mailkorrespondance, særligt
mellem Anne Grete og Jesper

3

Punktet ligger i dvale en periode
Tilføjes løbende
Med udgangspunkt i materiale tilsendt fra Per (se forrige referat), skriver vi en kort tekst til hjemmesiden
om FOSAKO’s historie. Processen bliver todelt: 1) Gem filerne i Teams – også hvad andre evt. har liggende
2) Lav en publiceringsvenlig tekst, der kan deles på fosako.dk. OBS at der er en tid før og efter
styrelsernes deltagelse.
Svarene skal deles via fosako.dk, men deles os i hvert geodatasamarbejde – evt. med en henvisning til
materialet på fosako.dk og en opfordring til at læse mere på hjemmesiden. Anne laver en kort nyhed til
fosako.dk.
Flyttes til næste møde

4

6

Matrikelkort, problemer med fejl
AGR sender særskilt mail
Kommunerne og udfordringer
med de fællesoffentlige
datatjenester generelt
Forårsmøde - status

7
8

Evt.
Næste møde

5

Flyttes til næste møde
Flyttes til næste møde

Noter skrevet direkte i dokument med oplæg til program. Programmet følges op og færdiggøres under
næste møde.
Intet
22/2 kl. 9-11 (Teams)

Arbejdsgrupper
Nr.
1
2

Emne
KTC DFO
GeoFA

3

GeoDanmark data i spil

4

DAI Følgegruppe

Referat
Intet at referere. Ejendomsdatagruppen er ved at blive færdigdannet – forventes endelig senest d. 10/3.
Leverandørerne (Septima og MapCentia) sættes i gang nu.
Der er planlagt møder i hvert geodatasamarbejde.
Generel god fremdrift i projektet.
Møde forrige uge: Tidsplan er klar i beta ca. 1. marts. FOSAKO kommer til at hjælpe med at sende
spørgeskemaundersøgelse rundt medio marts ang. alle tre kort. Herudover er der planer om
kommunikation i GEOFORUM – måske det bliver et tema-nummer, alternativt som en dominerende del
af et nummer med øvrigt indhold. Uanset hvad er det meget positivt med muligheden for at
kommunikere gennem dette medie og med meget plads tilgængelig.
Anne har foreløbig deltaget ved et enkelt møde. En del af dagsorden var Ane Klok, der gav en orientering
fra DMP. Herunder blev bl.a. nævnt at der i øjeblikket er rigtig travlt, en markant del af årsagen er rigtig
mange, nye lanceringer; enten allerede gennemførte eller snarligt på vej. Det medfører også naturligt en
del ekstra supportsager. Noget af fokus i 2021 er kommunikation og at udbrede kendskabet til DMP samt
hvilken værdi de giver kommunerne. Ligeledes er der et fokus på deling og værdi af data.

