
Sommermøde 2017

Houens Odde

”Tryk på kedlerne”

Hvad gør vi?



FOSAKO sommermøde 2017

Program
12. september 2017

08:30 – 09:00 Ankomst og morgenmad

09:00 – 12:00 GeoDanmark og udstilling af data

GeoDanmarks projekter

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 17:00 Kommunale indsatser i tværoffentlige projekter

Gåtur

GIS-kontorets indsats i egen butik

17:00 – 18:00 Indkvartering

18:00 Spisning og herefter ”faglig hygge”

13. september 2017

08:00 – 08:30 Morgenmad

08:30 – 12:00 FOSAKO´s strategi

Fælleskommunal kompetenceudvikling

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 14:30 FOSAKO og KTC

14:30 – 15:00 Evaluering af sommermødet

Aftale om sommermøde 2018

15:00 Kom godt hjem



FØR vi starter

• Første emne er 

Kortforsyningen

• OPGAVE:

– Tag en post-it, og noter på denne ét ønske til 

forbedring/fornyelse af Kortforsyningen.

– Sæt din post-it op på planchen



GeoDanmark og udstilling af data

Kortforsyningen

• Hvad skal der til (GeoMidt – GIS-

koordinatormøde):

– Nemt tilgængeligt

– Hurtigt og driftssikkert (også for eksterne)

– Skal passe til alle udstillinger (tablets, 

smartphones etc.)

– Produktet skal være kendt

– Fordelene ved anvendelse af GeoDanmark-kortet 

skal være kendt



GeoDanmark og udstilling af data

Kortforsyningen

• Løsningsmuligheder:

– At specificere en mængde ”forvaltningskort”, som 

har fokus på de kommunale forvaltningsområder, 

og som kan udstilles via Kortforsyningen

– At sikre stabilitet og hastighed

– At kommunikere mulighederne og sørge for, at de 

bliver kendt



Kommunale indsatser

i tværoffentlige projekter

• Fælles opgaver:

• Planchen skal suppleres med de projekter, som vi er 

bekendt med

• Vi debatterer prioritering af projekterne

• Listen sendes til KL, som anmodes om at have det i 

erindring, når styrelser eller andre kalder på GIS-

arbejdskraft

• Dialog om ”Den gode metode” for den myndighed, 

der kræver kommunal hjælp



Kommunale indsatser

i tværoffentlige projekter

• Input til ”den gode metode”

– Værktøjer skal være på plads inden projektstart

– Kommunerne med på råd inden projekt/opgave 

startes

– Projekt/opgave skal kommunikeres i god tid (så 

kommuner kan nå at planlægge ressourceindsats)

– Etc.





Kommende opgaver fra styrelser, GeoDanmark, KL, 

FKG, DMP, m.fl.

KL:

• Klassificering af vandløbsdata

• Kommunal implementering af grunddata (KL 

udarbejder drejebog til kommunerne)

SDFE:

• Kortforsyningen: Jørgen Grum opfordrede til, at 

kommunerne kontakter SDFE, når de oplever 

driftsproblemer med Kortforsyningen.

• Geodanmark: Deltagelse i kvalitetsforbedring af 

vejklasser i Geodanmark data.

• DAR: kommunerne får ansvar for kvaliteten af 

”vejpunkter”

SKAT:

• I det nye BBR bliver der mulighed for, at 

kommunerne kan følge med i SKATs registreringer i 

BBR, f.eks. hvis SKAT registrerer bygninger som 

kommunen ikke har godkendt. 

• Hvad betyder dette for kommunernes 

forpligtigelser i forbindelse med 

lovliggørelsessager?

• Kommunerne skal validere den automatiske 

bygningsgeokodning som foretages af NIRAS.

Erhvervsstyrelsen:

• Kommunernes opgaver i tilknytning til 
registrering af planbestemmelser på de enkelte 
jordstykker

DMP:

• Ændringer i opsætningen af kommunernes GIS-
systemer som følge af ændringer i de services 
som udstilles af DMP.

Geodanmark:

• Inddragelse i test af den nye 
systemunderstøttelse

• ”Anne Gretes” vejmidteprojekt

• Ændringsudpegninger i forbindelse med de 
årlige ajourføringer af Geodanmark data.

KTC-DFO:

• DFO vil arbejde for flere initiativer inden for 
geodataområdet fra ledelsesniveauet i 
kommunerne. 

FKG:

• ???

Andre:

• ???


