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Indledning 

FOSAKO (Forum for samarbejde om geodata i kommunerne) er et netværk mellem de kommu-

nale geodatasamarbejder: 

• Geo Fyn 

• GeoMidt 

• GeoNord 

• GeoØst 

• SydKort 

FOSAKO´s daglige virke udøves gennem et forretningsudvalg (FOSAKO FU), som består af re-

præsentanter fra hver af de kommunale geodatasamarbejder. Nærværende strategi udstikker 

retningen for FOSAKO FU for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Figuren illustrerer  

FOSAKO FU´s organisatoriske og strategiske tilknytning inden for geodataområdet, som bindeled 

mellem aktørerne. 

 

FOSAKO FU er en underfaggruppe til Kommunalteknisk Chefforenings faggruppe for digital for-

valtning (DFO). Den primære opgave i forhold til KTC/DFO er at kvalificere DFO’s arbejde vedr. 

geodata. 

Flere og flere tiltag og projekter inden for FOSAKO ś forretningsområde rækker ud over grænser-

ne af de kommunale geodatasamarbejder, og fordrer samarbejde på tværs i hele landet.  

FOSAKO FU vil understøtte denne udvikling, og forstærke det tværgående samarbejde. 

Med denne strategi 2021-2024 udstikker FOSAKO FU sin rolle i relation til ovenstående og sin ret-

ning frem til og med år 2024. Det er forventningen, at kommunerne i 2024 oplever, at udmønt-

ningen af strategien har givet værdi, særligt i relation til vidensdeling, udvikling og indflydelse.  
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Strategisk grundlag 

FOSAKO FU´s strategiske grundlag er udtrykt herunder som hhv. en vision og mission. FOSAKO FU 

vil være katalysator og en central spiller i udviklingen frem mod visionen. Med udgangspunkt i 

dette er der udpeget 3 fokusområder, der er beskrevet efterfølgende. 

 

 

 

  

VISION 

FOSAKO FU er det fælleskommunale brændpunkt på geodataområdet. 

 

Værdiskabelse og effektivisering gennem vidensdeling 

Kommunerne deler viden og kompetencer, udnytter kommunernes samlede ressourcer 

bedst muligt og skaber derigennem værdi. 

 

Udvikling indenfor geodata og dataanvendelse 

Data er let tilgængelige og udstilles i en kvalitet som er velegnet som 

administrationsgrundlag i kommunerne og til anvendelse i fællesoffentlige løsninger.  

 

Indflydelse gennem dialog og kommunikation 

KL, statslige styrelser og organisationer inddrager FOSAKO FU i de aktiviteter inden for 

geodata området, som er relevante for kommunerne. 

 

MISSION 

FOSAKO FU faciliterer vidensdeling mellem kommunerne. Dette gøres bl.a. gennem udvikling 

af: 

• FOSAKO´s hjemmeside, med fokus på anvendelse til vidensdeling 

• Fælles kursuskoncepter, digitale landsdækkende arrangementer og samarbejde med 

andre kursusudbydere 

 

FOSAKO FU understøtter geodataanvendelse og arbejder for: 

• At gennemføre KTC´s datastrategi 

• At geodata bringes i spil og skaber størst mulig værdi for kommunerne 

 

FOSAKO FU sikrer dialog med og strategisk påvirkning af KL, statslige styrelser og interesseor-

ganisationer. De primære tiltag er: 

• Fokuseret faglig dialog ved høringer, arrangementer og løbende korrespondance  

• Dialog med og rekruttering i kommunerne i relation til fællesoffentlige indsatser 
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Fokusområder 

Med udgangspunkt i Vision og Mission besluttes følgende fokusområder: 

• Kompetenceudvikling og vidensdeling 

• Geodata i anvendelse 

• Indflydelse og påvirkning 

 

Kompetenceudvikling og vidensdeling 

Geodatabranchen har udviklet sig dramatisk de senere år. Konstant kommer der ny teknologi 

og nye trends til. Udviklingen stiller store krav til kommunernes Kort- og GIS-medarbejdere og 

deres kompetencer. FOSAKO FU vil understøtte Kort- og GIS-medarbejdernes kompetenceudvik-

ling ved at samarbejde med andre kursusudbydere og ved at aftale fælles kursuskoncepter på 

tværs af geodatasamarbejderne.  

Der er en generel forståelse for, at geodata- og analysekompetencer kan kvalificere arbejdet 

inden for andre forvaltningsområder, f.eks. ledelsesinformation, klimaindsats, vejforval tning, tu-

risme og mange flere. FOSAKO FU vil bidrage til denne udvikling, bl.a. ved at understøtte dialog 

på tværs af fagområderne, samt ved at vidensudveksle på tværs af geodatasamarbejderne. 

FOSAKO FU vil understøtte udviklingen inden for digital vidensdeling, og vil indgå i samarbejder 

med de øvrige aktører, som også har fokus på denne udvikling, og de udfordringer den afsted-

kommer. FOSAKO FU vil arbejde for, at kendskabet til og anvendelsen af hjemmesiden fosako.dk 

øges. 

 

Geodata i anvendelse 

FOSAKO FU vil arbejde for at udmønte KTC ś datastrategi. Fundamentet for at få data i anvend-

else er, at disse har en tilstrækkelig og kendt kvalitet, samt at de er let tilgængelige. Strategien 

beskæftiger sig bl.a. med dette.  

 

FOSAKO FU vil understøtte aktiviteter, der sætter data i spil, skaber sammenhæng i data, og ud-

vikler løsninger som kan skabe værdi i den kommunale forvaltning.  

 

FOSAKO FU vil indgå i relevante fælleskommunale og -offentlige aktiviteter. Prioriteringen af ind-

satser sker i løbende samråd med baglandet (bl.a. geodatasamarbejdernes koordinerende 

grupper, bestyrelser, KL og KTC).  

I forbindelse med fælleskommunale og -offentlige aktiviteter vil FOSAKO FU hjælpe med at finde 

kompetencerne i kommunerne, kvalificere projekter, bidrage med viden og kommunikere suc-

cesser. 
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Indflydelse og påvirkning 

FOSAKO FU inddrages i stadigt flere tværkommunale og tværoffentlige processer, både som 

dialogpartner og som kvalificerende organ. FOSAKO FU vil forstærke indsatsen i disse situationer, 

systematisk og med en høj kvalitet. FOSAKO FU vil være det organ inden for fagområdet geo-

data, der sikrer, at kommunerne bliver hørt. 

FOSAKO FU vil være en aktiv spiller i forbindelse med høringer, der er relevante i forhold til  

FOSAKO FU´s forretningsområde gennem KTC ś faggruppe for digital forvaltning. 

FOSAKO FU vil styrke kommunikationen og dialogen mellem kommunerne, KL, statslige styrelser 

og interesseorganisationer. FOSAKO FU vil være talerør på alle kommunernes vegne, og være 

toneangivende, når dagsordenen sættes på vegne af kommunerne. 

 

Perspektivering 

Med FOSAKO FU´s strategi 2021-2024 ønsker FOSAKO FU at understrege vigtigheden af et stærkt 

samarbejde mellem kommunerne på geodataområdet. 

FOSAKO FU forventer, at effekten af geodataanvendelse i kommunerne styrkes med vedtagelse 

af denne strategi, både inden for geodataområdet, og på tværs af de kommunale forvaltnings-

områder.  

Med vedtagelsen af denne strategi forventer FOSAKO FU, at det kommunale samarbejde på 

området bliver bedre rustet til de udfordringer, som udviklingen på geodataområdet i de kom-

mende år betinger. 


