FOSAKO forretningsudvalgsmøde
Tid og sted: 8. december 2020 kl. 10.30-15 Teams
Deltagere: Jesper Gaardboe Jensen, Per Hammerholt, Anne Grete Rasmussen, Niels Skov Jensen, Lisbeth Laustsen, Anne Ulriksen Dybkjær

Nr.

Emne

1
2

Arbejdsgrupper; Se tabel nederst
Strategien; Skal initiativer startes

3
4

Platform til fælles kommunikation
Matrikelskel og DAGI
kommunegrænse

5

V-ref

6

Status ejendomsgruppe i KTC

7
8
9

Droneundersøgelse
GeoØst: Føler ude ved KBH?
Small-talk om Kortdage

Referat
Faste punkter til hvert møde
Enighed om at den er endelig nu. Der er ikke længere indsigelsesret, men kommentarer er velkomne. Den
præsenteres i de respektive geosamarbejder.
Tilføjes løbende
Vi arbejder med Teams og prøver det af som en platform til filhåndtering.
Særligt ved Plandata er det tydeligt hvordan plangrænser og matrikelgrænser lapper ind over hinanden.
Det er usikkert hvorfor DAGI’s grænser bruges i Plandata?
Der har tidl. været forsøgt at rette op på matrikelskel i Middelfart. Her gik det ok pga. de mange grænser
mod kyst – det forventes, at gå helt anderledes galt ved kommuner, der grænser op til andre kommuner.
GeoØst spørger uformelt Henrik Larsen, hvorfor det lige er DAGIgrænsen Plandata bruger.
Der kører workshops i øjeblikket og det er vores oplevelse, at der er en god proces for opgaven. For nu
gør vi ikke længere noget i FU, men håndteringen klares i det regi, der allerede er etableret.
Der er færdigforhandlet et kommissorium. Der er endnu ikke taget stilling til rekruttering til gruppen; det
diskuteres på møde den 10/12. Budskabet fra FU er, at hvis ejendomsgruppen ønsker det, hjælper vi
gerne med rekruttering af medarbejdere med erfaring og praktisk viden om BBR, GIS, geodata og
datastrategisk arbejde.
Ikke behandlet.
Der er ikke fulgt op ved GeoØst.
Ikke noget af referere.

10
11
12

Rigsarkivet – geodata, opf sidste
møde
Retslige geodata – opflg sidste
møde
KTC faggruppedage

13

Asynkron dataopdatering mellem
Datafordeler og Kortforsyning

14
15

Evt
Næste møde

Niels har bl.a. været i kontakt med Ronni (Skanderborg) og har videresendt hans kontaktoplysninger til
Rigsarkivet. Der gøres ikke mere herfra.
Anne Grete deltog i workshop 1/12 samt på opsamling den 10/12.
Invitation modtaget til den 22/1 2021, program følger senere. Afvikling af faggruppedagen er endnu ikke
afklaret, men til diskussion den 10/12. Det vigtige for FU er den time, vi plejer at have med faggruppen –
Per diskuterer muligheder med Jakob og vender tilbage med forslag til tidspunkt, hvor vi kan afholde et
møde online.
Niels har modtaget en henvendelse fra en kommune, der oplever at opdateringen til Datafordeleren er
langsommere end til Kortforsyningen. Problematikken er meldt ind til Anvenderforum, men kanalen er
formentlig ikke den mest optimale.
Generelt er det oplevelsen, at der ikke er tilstrækkelig kommunikation og klarhed omkring
Datafordeleren. I FU ønsker vi at have en aktiv rolle, men lidt uklart hvordan vi gør det bedst. Der er
behov for at SDFE skaber bedre kommunikation om arbejdsgang og bedre koordinering internt.
På dagsordenen til næste møde.
Punkt til mødet: Planlægning af forårsmøde 25/3 2021 (form og indhold). Enighed om at gennemføre
mødet online.

Arbejdsgrupper
Nr.
1

Emne
KTC DFO

2

GeoFA (tidl. FKG)

Referat
Møde 10/12 i DFO, det vigtigste emne er klima og data i den sammenhæng. GeoDanmark præsenterer
deres indsatser vedr. det hydrologiske tilpasningslag. Herudover har ejendomsdatagruppen et færdigt
kommissorium ligesom der skal diskuteres artikler til 2021 og hvilket indhold, der kan skrives om.
Per har løbende orienteret om strategien – de forventer, at få den til gennemlæsning inden
faggruppedagen.
Det går godt i projektet med stor opmærksom på at være gode til at kommunikere. Dog er der endnu
ikke skabt en passende platform, men det er undervejs. Indtil nu har arbejdet fokuseret på as-is, dvs. et
overblik over udgangspunktet. Efter nytår fokuseres på behov og der laves en anbefaling ang. aktiviteter
og mål for hvor systemet skal være på sigt. Omdrejningspunktet for arbejdet er friluftsdata, men i
projektet arbejdes der også med alle øvrige datasæt.

3

GeoDanmark data i spil

Møde igen den 10/12, fokus på friluftskort + sagsbehandlerkort. Anne Vendeløkke deltog ikke på seneste
møde og derfor ikke så meget diskussion af hvordan der bedst kan skabes dialog. Der arbejdes stadig på,
at skabe god dialog om kortene. Arbejdet med kommunikationskortet forventes opstartet i starten af
2021

