
   
 

   
 

 

FOSAKO forretningsudvalgsmøde 
Tid og sted: 22. februar 2021 kl. 9-11 Teams 

Deltagere: Jesper Gaardboe Jensen, Per Hammerholt, Anne Grete Rasmussen, Niels Skov Jensen, Lisbeth Laustsen, Anne Ulriksen Dybkjær 

Dokumentstatus: Referat 

 

Nr. Emne Referat 

Faste punkter til hvert møde 

 Referat fra sidst 
Godkende dagsorden 

- 

 Arbejdsgrupper; Se tabel nederst - 

 Strategien; Skal initiativer startes Punktet ligger i dvale en periode 

 To-do-listen; Se separat fil - 

Tilføjes løbende 

1 FOSAKO’s historie Materialet er samlet på Teams. Per laver et udkast til tekst, som Anne arbejder videre med efterfølgende. 
Anne og Jesper opdaterer til sidst hjemmesiden med teksten. Færdig på hjemmesiden inden sommer 
2021 

2 Problemer med upload til 
Kommuneplan – se 
mailkorrespondance, særligt 
mellem Anne Grete og Jesper 

Emnet er siden blevet løst med en vejledning, der kan findes på plandata.dk og FU gør ikke yderligere i 

øjeblikket. 

3 Matrikelkort, problemer med fejl 
AGR sender særskilt mail 

Fejl konstateret, og kommunikeret, men vanskeligt hvordan vi kan gøre yderligere i øjeblikket. Forslag om 
at bringe emnet op til forårsmødet i dialog, samtidig med diskussionen om kommunikation til 
kommunerne/brugerne generelt. 



   
 

   
 

4 Kommunerne og udfordringer 
med de fællesoffentlige 
datatjenester generelt 

I den seneste tid har kommunerne haft udfordringer med de fællesoffentlige datatjenester; 
Kortforsyningen har haft nedetid, DAI har lukket nogle tjenester, Datafordeleren udstiller kun nogle data. 
Hvordan håndterer vi det bedst i FU? Vores forslag er, at FU skriver et notat, som kan bringes de rigtige 
steder hen. Indhold kan evt. flettes med indhold fra punkt 3. Emnet bliver ligeledes behandlet i arbejdet 
med den nye forretningsmodel i GeoDanmark, så måske det er et rigtigt forum, at bringe diskussionen 
ind. Jesper forsøger, at bringe emnet ind i den pågældende arbejdsgruppe, han deltager i. 
Herudover har vi tid i dagsorden under møde i DFO medio marts, hvor emnet ligeledes med fordel kan 
præsenteres og diskuteres. 

5 Forårsmøde Behandlet særskilt; noter skrevet direkte til programmet. Anne Grete starter med opfølgning og tager 
kontakt til resten af FU ved behov for hjælp og uddelegering af opgaver. 

6 Bilagsdokumenter til Strategi 
2021-2024 (Per og Anne) 

Dokumentet findes i Teams og er gennemgået under mødet. Anne og Per har gennemgået 
bilagsdokumenterne fra den forrige strategi og rettet efter behov. Indholdet er forsøgt gjort konkret og 
præcist beskrivende for det arbejde, der udføres i FU. Det er besluttet, at det fremover kun er bilagene 
Forretningsorden, Gæsteliste og KTC/DFO-kommissorium, der er relevante – og de samles i én fil. Resten 
af FU er velkommen til at kommentere og foreslå rettelser til dokumentet. Efterfølgende deles filen på 
fosako.dk et passende sted sammen med Strategi 2021-2024. 

7 Input til Line Hvingel vedr. 
Anvenderforum/Datafordeler 
(Per) 

Hvordan melder vi ind ved fejl og problemer? Forslag om at invitere Line Hvingel med til FU-møder ved 
relevante punkter på dagsorden. Per tager kontakt til Line. 

8 Evt. FLIS webinar fra GeoMidt 9/3 kl. 9-11 (Per) – invitation sendes videre til resten af FU, der kan 
videreformidle det til egne kommuner. Indholdet på mødet får præg af at være teknisk og med live 
gennemgang af den opbyggede løsning af Mads Borggaard fra Lemvig Kommune. 

9 Næste møde 8/3 kl. 11-12, inkl. Line Hvingel (Anne indkalder), emne: Samarbejdet med KL + Datafordeleren 

 

Arbejdsgrupper 

Nr. Emne Referat 

1 KTC DFO Intet nyt; Dagsorden er sendt ud til møde 10/3. FU er velkommen til at blive til følgende punkt. 

2 GeoFA Intet nyt 

3 GeoDanmark data i spil Intet nyt 
4 DAI Følgegruppe Intet nyt 
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