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FOSAKO

Strategi 2016-2020
Forretningsorden

Geo Fyn – GeoMidt – GeoNord – GeoSjælland – HRKS – Sydkort

Forretningsorden
FOSAKO´s nye strategi: ”FOSAKO strategi 2016-2020” med bilag afløser det gamle
forretningsgrundlag: ”Kommissorium februar 2012” (se bilag 5). I kommissoriet var bl.a. beskrevet
organisationens opbygning, opgaver, samt de faste aktiviteter, der udspandt sig hen over året. Disse ting er
fremover håndteret i nærværende forretningsorden.

FOSAKO´s organisation
FOSAKO er et netværk mellem de kommunale geodatasamarbejder:







Geo Fyn
GeoMidt
GeoNord
GeoSjælland
HRKS (Hovedstadsregionens KortSamarbejde)
Sydkort

Hvert geodatasamarbejde deltager i FOSAKO med 1 – 2 navngivne medlemmer.
FOSAKO forretningsudvalget (FOSAKO FU) består af 6 personer, en fra hvert af de ovennævnte
geodatasamarbejder. Det enkelte geodatasamarbejde udpeger deres medlem til forretningsudvalget.
FOSAKO FU er tilknyttet Kommunalteknisk Chefforening (KTC) som underfaggruppe til faggruppen for digital
forvaltning (DFO). Forretningsudvalgets opgaver i relation til dette er beskrevet i bilag 3.
Ud over de kommunale geodatasamarbejder inviteres en række organisationer til at deltage i FOSAKO´s
arbejde, ligeledes med 1 – 2 navngivne medlemmer. FOSAKO FU vedligeholder løbende listen med
inviterede medlemmer (bilag 3).
De løbende koordinerende opgaver i FOSAKO, samt planlægning og afholdelse af FOSAKO´s møder
varetages af FOSAKO FU.

Konkrete retningslinjer for FOSAKO´s aktiviteter
FOSAKO afholder årligt 2 møder:
1 forårsmøde, hvor alle medlemmer inkl. de inviterede gæster deltager
Udover de faste mødedeltagere kan der efter behov inviteres debattører, foredragsholdere og faglige
eksperter. Mødet afholdes hvert år i marts måned.
Forårsmødet skal styrke det sociale og faglige sammenhold mellem de personer, der repræsenterer
geodatasamarbejderne, samt de personer, der repræsenterer de inviterede organisationer, med det
formål, at der dannes et fagligt netværk, der kan trækkes på løbende.
FOSAKO FU indkalder og udsender dagsordensforslag senest 4 uger før hvert forårsmøde. Funktionen som
referent ved forårsmøderne varetages af forretningsudvalget, og referat udsendes til medlemmerne senest
2 uger efter afholdelsen af forårsmødet.
1 efterårsmøde, hvor kun de kommunale medlemmer af FOSAKO deltager
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Mødet afholdes hvert år i efteråret, og tager m.h.t. placering hensyn til fremkommelighed for alle
medlemmer. Mødet kan, efter behov, være af 2 dages varighed med internat.
FOSAKO FU planlægger og arrangerer efterårsmødet, og indkalder og udsender dagsordensforslag senest
4 uger før hvert efterårsmøde.

FOSAKO´s forretningsudvalg
Forretningsudvalget holder møder efter behov. Fra hvert møde udsendes et beslutningsreferat til FOSAKO´s
medlemmer.
Forretningsudvalget udsender løbende relevant materiale til medlemmerne, som distribuerer ud i egen
organisation efter behov.
Forretningsudvalget vedligeholder en liste over medlemmer.
Udover ovenstående opgaver varetager forretningsudvalget de opgaver, som følger af at være
underfaggruppe for KTC faggruppen for digital forvaltning (se bilag 2).
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