FOSAKO sommermøde 2021

”Hvem arbejder vi for?”
Hvem sætter dagsordenen?
Er vi dataproducenter eller -innovatører? Er GIS et fag?
15.-16. september 2021
Houens Odde

FOSAKO´s sommermøde er tilbage i sporet. Forretningsudvalget har i år valgt at sætte fokus på os selv som
faggruppe.
Stat og styrelser sender stadig flere opgaver ud i kommunerne, som kræver GIS-faggruppens kompetencer.
Opgaverne har oftest karakter af produktionsopgaver, og vi bruger stadig flere ressourcer på at løse dem.
Hvad er prisen? Bliver vi reduceret til dataproducenter? Har vi stadig energi til at videreudvikle GIS området i kommunen? Bliver faget ”GIS” prioriteret i kommunerne eller er vi på vej til at blive
digitaliseringskonsulenter? Bliver der færre og færre af os? Er der et GIS-kontor i kommunen om 3 år?
Kan vi reducere på indsatsen på produktionsopgaverne gennem samarbejde, så der også bliver tid til at
fokusere på kommunernes interne behov og udvikling? Kan vi bruge hinanden, geodatasamarbejderne og
FOSAKO til dette?
Vi får besøg af GeoDanmark på dette sommermøde, til en dialog om indholdet af GeoDanmarks
arbejdsprogram og den nye forretningsmodel. Resten af sommermødet skal vi fokusere på vores fremtid
som fag.
Og så skal vi netværke og udveksle som sædvanligt. Det bliver godt og uden mundbind. Program findes
på de næste sider.
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Program – Dag 1
Onsdag den 15. september 2021

09:30-10:00

Ankomst og morgenmad

10:00-12:00

Status fra geodatasamarbejderne
Som altid på sommermødet fortæller vi hinanden om, hvad der
bevæger sig i geodatasamarbejderne. Hvert geodatasamarbejde får 15
minutter, hvor de præsenterer (10 minutter) og vi tager en kort dialog
(5 minutter) om emnerne.
Alle leverer en præsentation, hvor man som minimum vender
emnerne:

Hvad fyldte i året der gik?

Hvad forventes at fylde i året der kommer?

Forventninger til FOSAKO?

12:00-13:00

Frokost og netværk

13:00-15:00

GeoDanmark – Ny forretningsmodel og Arbejdsprogram 2022
GeoDanmark fællessekretariatet deltager i denne del af sommermødet. Vi skal snakke
om:

Arbejdet med Ny forretningsmodel

Præsentation af ramme og oplæg til Arbejdsprogram 2022 efter input fra
bestyrelsen og GeoDanmarks temadag for foramedlemmer

Dialog om FOSAKO´s engagement i fremtidige arbejdsprogrammer i
GeoDanmark

15:00-15:15

Kaffe og kage

15:15-16:00

Walk and talk
Vi samler op på dagens emner, herunder:

Vurdering af GeoDanmark arbejdsprogram 2022 (prioritering)

Dialog om Geodatasamarbejdernes fremlæggelser om formiddagen
(prioritering)

16:00-17:00

Plenum, opsamling og lidt ”leg”

17:00-18:00

Indkvartering, opvarmning og evt. slentretur

18:00-

Spisning og faglig hygge
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Program – Dag 2
Torsdag den 16. september 2021

08:00-08:30

Morgenmad

08:30-10:00

Hvor og hvad er GIS-kontoret om 3 år?
Med udgangspunkt i Dag 1’s input fra geodatasamarbejdernes status og GeoDanmarks
Arbejdsprogram 2022, samt 3 oplæg fra ledelseslaget tager vi hul på en styret dialog
om, hvor og hvad GIS-kontoret er om 3 år?
3 ledere fra vidt forskellige kommuner kigger i krystalkuglen og fortæller om deres
visioner og holdninger til en række emner:

Hvem sætter dagsordenen for, hvad GIS-kontoret skal lave?

Skal vi lave friluftsdata, hydrologisk tilpasningslag, klimadata,
ændringsudpegninger, osv. eller skal vi i højere grad selv sætte dagsordenen?

Skal vi være dataproducenter eller datainnovatører? Er det ok, at der kommer
så mange opgaver udefra, at vi ikke når dem alle?

Hvordan håndterer vi manglen på GIS/geodata-hænder i det offentlige ift.
omfanget af opgaver?

Kan FOSAKO spille en rolle?

10:00-10:15

Kaffe

10:15-12:00

Hvad er så den rigtige retning for GIS-folket og hvem skal sætte kursen?
Vi samler op på sommermødets mange input:

Geodatasamarbejderne fremlæggelser

GeoDanmarks arbejdsprogram og forretningsmodel

Walk and talk – prioriteringer

Ledernes visioner og holdninger
Vi kortlægger udfordringerne og spørger os selv, hvordan vi skal håndtere løsningerne.
Kan vi bruge fællesskabet i geodatasamarbejderne og i FOSAKO?

12:00-13:00

Frokost og netværk

13:00-14:00

Samarbejdet med Geoforum og Danmarks Miljøportal/Danmarks Arealinformation
FOSAKO forretningsudvalg har via Anne Ulriksen Dybkjær fået en stemme i Geoforums
bestyrelse og i DAI´s følgegruppe. Hvad skal vi bruge det til?
Kommunerne har i denne time mulighed for at komme med holdninger til hvilken
stemme, de særligt mener FOSAKO skal bringe til bordet. Input, ønsker og budskaber vil
blive vægtet højt i det fremtidige arbejde.

Ca. 14:00

Opsamling og tak for denne gang
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