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FOSAKO Sommermøde 2018 

 

”Geodata i 2020´erne” 
Hvem sætter dagsordenen? 

 
12. september 2018 – 13. september 2018 

Houens Odde 
 
 

 
 

 

I de seneste år har vi i kommunerne arbejdet hårdt for at en række store projekter kunne 

komme i mål, og vi knokler stadig! 

 

Vejreference, Vejklasser, Systemlinjer, Afstemningsområder, Geokodning, BBR, 

Erhvervsadresser, Datamodeller, DAGI osv. Det er gode indsatser, der er blevet gjort, og 

geodata fylder mere og mere i bevidstheden, når der skal administreres og sagsbehandles. 

Snart skal vi i gang med en ny række af store projekter, plandata.dk, vandløbsreference, 

implementering af nyt GeoDanmark-system etc. 

 

Men har vi husket at reflektere over hvis behov det er, vi forfølger i dette arbejde? Hvor 

mange af disse store projekter er skabt af kommunale behov? 

 

Sidste år skrev vi i optakten til sommermødet: ”Der er mere end nogensinde brug for, at 

kommunerne i fællesskab diskuterer prioriteringer og konkrete indsatser”. Dette er – om 

muligt – endnu mere aktuelt nu end sidste år, og vi vil gerne på sommermødet 2018, sætte 

fokus på det kommunale geodatasamarbejde, den kommunale vinkel og de kommunale behov. 

Det har affødt sommermødets spændende program, som kan ses på de næste sider. 
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Program Dag 1 
 

 

12. september 2018 

Formiddag 8:30 – 12:00 

  

08:30 – 09:15 Ankomst og morgenmad 

  

09:15 – 12:00 Status fra geodatasamarbejderne 

Vi indleder sommermødet med at høre 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 PowerPoint-præsentation, hvor man som minimum 

vender emnerne: 

• Hvad fyldte i året der gik? 

• Hvad forventes at fylde i året der kommer? 

• Forventninger til FOSAKO? 

Leverancer: Viden på tværs, udveksling af gode ideer, ide om retning 

og ejerskab til FOSAKO 

 

De fællesoffentlige datatjenester og gevinstrealisering 

Der eksisterer en stor mængde fællesoffentlige datatjenester, som 

kommunerne benytter sig af. Hvordan får vi mest ud af disse? 

Vi vil prøve at gå datatjenesterne igennem – kan vi lære noget af 

hinanden, der kan optimere vores anvendelse? 

Datatjenesterne er f.eks.:  

• Plandata.dk 

• Datafordeleren 

• DAR – er der noget vi skal vide her? 

• Miljøstyrelsernes tjenester 

• DMP 

• Skråfoto – er der noget vi skal vide her? 

• M.fl. 

Leverance: Liste med initiativer som vil give kommunerne mulighed for 

at udnytte de fælles offentlige datatjenester på den ”rigtige måde”. 

Afklaring af, hvorvidt FOSAKO´s Forretningsudvalg skal arbejde med 

opkvalificering, fx en workshop med leverandørerne bag 

datatjenesterne ”Hvordan synes de at tjenesterne skal anvendes?”, 

pixi-vejledninger, kontaktoplysninger for hver af tjenesterne, osv. 

 

 

  

12:00 – 13:00 Frokost 
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Program Dag 1 (fortsat) 
 

12. september 2018 

Eftermiddag 13:00 – 17:30 

  

13:00 – 17:30 Ny formand for DAI-følgegruppen 

Torben Korgaard Hansen, Herning Kommune er blevet ny formand for 

DAI-følgegruppen. Torben vil gerne bruge en time på sommermødet til 

at tage en dialog om, hvordan FOSAKO kan styrke hans formandskab 

+ hvordan han kan styrke FOSAKO´s (= kommunernes) indflydelse. 

Torben kommer med et kort indlæg, derefter dialog. 

Leverance: Aftale om roller, og om hvordan vi kan hjælpe Torben med 

arbejdet, om kommunikation til baglandet etc. 

 

GeoDanmark projekt: ”GeoDanmark i spil” 

På GeoDanmarks repræsentantskabsmøde lancerede FOSAKO´s 

Forretningsudvalg et nyt projekt, eller rettere 4 nye projekter, der skal 

understøtte GeoDanmarks strategiske ønske om at få data i 

anvendelse. Projektforklæde er udsendt sammen med programmet. 

På tidspunktet for sommermødet er det håbet, at projektet allerede er 

søsat. Vi tager en dialog om processen, om hvordan vi bedst kan 

understøtte projektet, om prioriteringen. Dialogen indrettes efter, 

hvordan bestyrelsen har taget imod projektet, og hvor i processen vi 

er på tidspunktet. 

Leverance: Input til projektets forløb, bemanding etc. 

 

Walk and talk 

Vi skal selvfølgelig ud at gå en tur, og det faglige mål med turen er at 

få input til dag 2 på sommermødet. Mere præcist til emnet: ”Geodata 

drift og de nye trends”. 

Leverance: Input til behandlingen af emnet på dag 2. 

 

  

17:30 – 18:00 Indkvartering 

  

18:00 Spisning og herefter ”faglig hygge” 

  

 

  



 
 

 4 

Program Dag 2 

 
13. september 2018 

Formiddag 8:30 – 12:00 

  

08:00 – 08:30 Morgenmad 

  

08:30 – 12:00 Projektoversigten 

Sidste år på sommermødet startede vi et arbejde med det formål at få 

overblik over fællesoffentlige projekter på geodataområdet. 

Forretningsudvalget fremlægger projektoversigten, der som minimum 

vil blive ajourført årligt på FOSAKO´s forårsmøde. 

• Evaluering og status på de fællesoffentlige projekter 

• Hvad mener vi om initiativet? 

• Mangler der noget? 

• Skal der igangsættes initiativer i forhold til nogle af 

projekterne? 

• Hvad er FOSAKO´s forretningsudvalgs rolle? 

Leverance: Liste med konkrete opgaver til FOSAKO´s 

Forretningsudvalg, overblik og måske personer, der vil gøre en konkret 

indsats for at komplettere listen? Vi gør hinanden klogere! 

 

Geodata drift og de nye trends 

Der er mange nye trends i spil, trends som har snitflader til vores 

fagområde. FLIS, Open Data, Big Data, IOT, Smart City, LoRaWAN etc. 

Skal vi bare kaste os over disse trends i tilfældig orden, eller kan vi 

finde nogle fællesnævnere for geodata-området? 

Skal vi sætte initiativer i gang i fællesskab, f.eks. 

kompetenceudvikling? 

Leverance: Fælles forståelse og måske fælles kompetenceudvikling? 

 

  

12:00 – 13:00 Frokost 

  

13:00 – 14:30 Ny formand for KTC´s faggruppe for digital forvaltning 

Jakob Harding Kirkegaard er ny formand for KTC´s faggruppe for 

digital forvaltning (DFO), og dette vil naturligvis afstedkomme nogle 

ændringer i faggruppen, både i sammensætning, underfaggrupper og 

konkret i forhold til arbejdet i faggruppen. 

Jakob holder et kort indlæg om hans planer for faggruppen de 

kommende år, herunder hans planer for FOSAKO FU som 

underfaggruppe, og vi får revideret vores kommissorium fra 

faggruppen (Strategiens bilag 2) 

Leverance: Fælles forståelse og opdateret kommissorium 

 

  

14:30 – 15:00 Evaluering af sommermødet, aftale om sommermøde 2019 

  

15:00 Kom godt hjem 

  

 


