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FOSAKO Sommermøde 2020 

”I en Corona-tid” 

16. september 2020 – 17. september 2020 

Houens Odde 
 

 

 
Morgenstemning, Houens Odde 2019 

 
2020 blev Coronaens år, et år, hvor der blev vendt op og ned på alting. En af konsekvenserne af Corona 

var, at FOSAKO´s forårsmøde blev aflyst. I FOSAKO´s forretningsudvalg opfattes det som rigtig 
ærgerligt, bl.a. fordi forårsmødet er der, hvor vi plejer at bringe ”Det offentliges geodata-folk” i stue 
sammen hos KL med det formål at få en fælles forståelse af, hvad der bevæger sig på vores fagområde 
lige nu. 
 
Med aflysningen mangler vi nu den aktuelle viden og dialog med vores kolleger hos de offentlige styrelser 
og hos de relevante organisationer, som af forårsmødets deltagere opfattes som meget vigtig. Vi mangler 

også det normalt meget informerende materiale, som forårsmødet leverer til resten af det kommunale 
geodata-folk. 
 
Forretningsudvalget har valgt at håndtere dette ved også at vende op og ned på FOSAKO´s 
sommermøde. Normalt er sommermødet det sted, hvor udvalgte repræsentanter for de 5 
geodatasamarbejder mødes for at koordinere og kommunikere om opnåede resultater og om fremtidens 
opgaver og udfordringer. 

 

I år bliver det anderledes. Vi inviterer en række andre aktører inden for i ”vores stue” på Houens Odde, 
enten fysisk eller på Skype, og vi tager de vigtigste af emnerne fra forårsmødet op til dialog. Hele den 
første dag på sommermødet er afsat til at få samlet op på noget af det, vi mistede ved, at forårsmødet 
blev aflyst. 
 

Det giver et noget anderledes program, end vi plejer at se på FOSAKO´s sommermøder, det kan ses på 
de næste sider. 
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Program Dag 1 
16. september 2020 

 
 

 

  

09:30 – 10:00 Ankomst og morgenmad 

 

  

10:00 – 10:20 KTC – Datastrategi v/Jakob Harding Kirkegaard 

 

”KTC-datastrategi” blev endeligt lanceret i november 2019. Strategien 

har efterfølgende været basis for drøftelser mellem bl.a. KTC, KL og 

Kombit. Jakob Harding Kirkegaard, formand for Faggruppen for digital 

forvaltning i KTC giver os sidste nyt om denne. 

 

Lennart Christoffersen giver os en hurtig indflyvning til KL´s arbejde 

med digitaliseringsstrategier 

 

10:20 – 10:50 Danmarks Miljøportal/DAI 

 

Astrid Schuster og Ane Klok fra DMP fortæller om udviklingen hos 

Danmarks Miljøportal, med særligt fokus på DAI. 

 

10:50 – 11:00 Kaffe 

 

11:00 – 12:00 

 

Dataintegration 

   

Emnet dataintegration dækker over sammenhængene mellem DAR, 

GeoDK og Geokoderen. En række indlæg giver os et indblik i dette, og 

der bliver plads til dialog om emnet. 

 

• Karen Skjelbo, SDFE om DAR og GeoDK 

• Helle Kirkedal, UFST om Geokoder og GeoDK + andet nyt fra 

UFST via Skype/Teams 

• Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg Kommune om GeoDK 

 

12:00 – 13:00 Frokost 

 

13:00 – 13:50 ”GeoDanmark data i spil” og datadistribution 

 

• Allen G. Frederiksen, Syddjurs fortæller om de nye 

baggrundskort fra projektet ”GeoDanmark data i spil” 

• Anders Esgaard, SDFE fortæller om adgang til geodata fra 

datafordeleren, og status for Kort(data)forsyningen 

 

13:50 – 14:00 Kaffe 
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Program Dag 1 (fortsat) 

16. september 2020 

 

 

  

14:00 – 14:30 Plandata.dk 

 

Henrik Larsen, Erhvervsstyrelsen giver en status på Plandata.dk via 

Skype/teams 

 

14:30 – 15:15 ”Referencerne” 

 

Vandløbsreferencen – Jørgen Grum, SDFE giver en status på 

vandløbsreferencen og fremlægger en overordnet tidsplan 

 

Vejreferencen – Lennart Christoffersen, KL fortæller om status på 

denne 

 

Flemming Christensen, Vejchef i Silkeborg og bestyrelsesmedlem i 

GeoDanmark fortæller kort om perspektiver for kommunerne og for 

GeoDanmark 

 

15:15 – 15:45 Kommunale distrikter, friluftsdata og FKG 

 

Lennart Christoffersen, KL og GeoDanmark fortæller om 

 

• Skoledistrikter - løsning, årshjul og proces 

• FKG-data – status på projektet og relationen til GeoDanmark 

• Friluftsdata 

 

  

15:45 – 16:00 Afslutning på dagen og farvel til gæsterne 

  

16:15 – 16:45 Dialog om input fra dagens program 

 

Er der noget, der skal følges op på? 

 

  

16:45 – 18:00 Indkvartering – gå en tur – opvarmning 

 

18:00 - ? Spisning og faglig hygge 

 

10-års jubilæum på Houens Odde, der vil blive serveret kransekage! 
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Program Dag 2 
17. september 2020 

 

 

  

8:00 – 8:30 Morgenmad 

  

8:30 – 9:30 

 

Status fra geodatasamarbejderne 

Som indledning giver vi ordet til vores nye formand/kvinde for DAI 

Følgegruppen, Heidi Zagari, Høje-Taastrup. 

Herefter skal vi, som altid på sommermødet høre lidt 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? 

 

9:30 – 9:45 Kaffe 

 

9:45 – 10:45 Status fra geodatasamarbejderne 

Fortsat 

 

10:45 – 12:00 FOSAKO strategi 2021 - 2024 

 

Strategien fremlægges og drøftes 

 

12:00 – 13:00 Frokost og networking 
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Program Dag 2 (fortsat) 
17. september 2020 

 

 
 

 

  

13:00 – 14:00 

Med kaffe 

undervejs 

Spørgeskemaundersøgelser 

 

FOSAKO´s forretningsudvalg har i 2020 gennemført 2 

spørgeskemaundersøgelser: 

 

• Kortlægning af kommunernes valg omkring datastrategi og 

systemer. 

• Anvendelse af droner i kommunerne 

 

Undersøgelsernes resultater præsenteres, og vi tager en dialog om 

læring af disse, og om metoder til indhentning af viden, herunder: 

 

• Hvor mange undersøgelser kan vi holde til? 

• Hvordan sikrer vi gode svarprocenter? 

• Den gode måde at følge op på? 

• Bruger vi resultaterne? 

• M.v. 

 

  

  

Ca. 14:00 Sommermøde 2021 – planlægning 

 

Farvel og tak for denne gang 
 
 
 

 


