
 

FOSAKO er et netværk af de kommunale kortsamarbejder i Danmark. FOSAKO har til formål at styrke kommunernes samarbejde omkring kort- og 
geodata. FOSAKO fungerer som bindeled mellem de kommunale kortsamarbejder, og som bindeled mellem de kommunale kortsamarbejder og 
Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunalteknisk Chefforening (KTC). 

FORUM FOR 

SAMARBEJDE 

OM GEODATA I 
KOMMUNERNE 

 
 
Til: Geodatasamarbejderne 
 
Hermed indbydes til FOSAKO-forårsmøde 2018 
 
Mødedato:                  Torsdag d. 22. marts 2018 
Mødested:                   KL, Weidekampsgade 10, Kbh 
Mødetidspunkt:          9.30-15.20 
 
Dagsorden:   
 
9.30-9.45:  Velkomst og kaffe 
  
Dagens indhold er tænkt som information fra og dialog med FOSAKO’s gæster om aktuelle aktiviteter, som 
relaterer sig til kommunernes arbejde med Geodata. 
 
9.45-10.30: 
KL (Anne Marie Carstens):  

- Status over FODs projekter 
- DMP-samarbejdet, herunder VanDa (DMPs overfladevandsdatabase) 
- Implementering af Grunddata i Kommunerne - Gevinstrealisering  
- Plandata.dk 
- KL’s temadag om Strategisk digitalisering på Teknik og Miljøområdet 
- Datasikkerhed og EU's persondataforordning 

 
10 min strække ben 
 
10.40-11.25: 
GeoDanmark (Jørgen Grum, Katarina Ritz og Charlotte Malling) 

- Nyt system 

- Ny strategi 

- Datavask 
 

 
11.25-11.55: 
SDFE (Georg B. Larsen og Jørgen Grum) 
 Grunddataprogrammerne 

- Datafordeler (aktiviteter og planer) 

- Adresser 

- ejendomme 

- anvendelse af satellitter til kvalitetssikring m.v. 
- Kortforsyningen, status 

 
11.55-12:00 
Landbrugsstyrelsen (Julie Friderichsen), -kort mundtligt oprids af igangværende satellit-projekter 
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12.00-12.50: frokost 
 
12.50-13.20 
SKAT (Inge Flensted og Lars Misser) 

- Geokodning mv 
 
13.20-14.00 
Erhvervsstyrelsen (Henrik Larsen) 

- Plandata.dk 
 
14.00-14.20  kaffe 
 
14:20-14.40  
DMP (Astrid Schuster) 

- udfordringer på DAI 

- sammenhæng til andre DMP-projekter 

- planer for 2018 
 
14.40-14.50  
KTC’s faggruppe for digital forvaltning ved Jakob Kirkegaard 

- Hvad bevæger der sig i KTC’s faggruppe for digital forvaltning p.t. 
 
14.50-15.10 
KL (Lennart Christoffersen) 

- Kommunale distrikter  

- Opgaveliste over kommunale geodataopgaver, som rammer kommunerne fra staten/KL 
 
15.10-15.20 - Afslutning 
 
Tilmelding : 
Tilmelding senest 14. marts 2018 til agar@haderslev.dk. 
Det kommunale GeoDanmark-sekretariat i KL, er vært ved forplejningen. 

mailto:agar@haderslev.dk

