FOSAKO

Strategi 2016-2020

Geo Fyn – GeoMidt – GeoNord – GeoSjælland – HRKS – Sydkort

Indledning og baggrund
FOSAKO (Forum for samarbejde på geodata- og kortområdet) er et netværk mellem de kommunale
geodatasamarbejder:


Geo Fyn



GeoMidt



GeoNord



GeoSjælland



HRKS (Hovedstadsregionens Kortsamarbejde)



Sydkort

FOSAKO´s forretningsudvalg blev i 2012 tilknyttet KTC´s faggruppe for digital forvaltning (DFO), og interessen
for FOSAKO´s virke er konstant øget siden. FOSAKO bliver inddraget i flere og flere tværkommunale og
tværoffentlige processer, bl.a. som udførende og høringspart. Der er derfor et ønske om at revidere det
eksisterende grundlag for FOSAKO´s virke, herunder relationen mellem faggruppen og FOSAKO.
Ligeledes ser FOSAKO, at flere og flere tiltag og projekter rækker ud over grænserne af de kommunale
geodatasamarbejder, og fordrer samarbejde på tværs i hele landet. Det er et udtrykt ønske i KTC, at
FOSAKO understøtter denne udvikling, konkret at det tværgående samarbejde forstærkes.
Med FOSAKO´s strategi 2016-2020 ønsker FOSAKO´s forretningsudvalg at udstikke sin rolle i relation til
ovenstående og sin retning frem til år 2020.

Læsevejledning
FOSAKO´s strategi 2016 – 2020 er opbygget af nærværende dokument, samt en række bilag. Tilblivelsen er
resultatet af en længere proces, hvor 18 udvalgte kommuner har været involveret fra start, og strategien
har efterfølgende været i høring i de kommunale geodatasamarbejder. Processen er nærmere beskrevet i
bilag 4.
FOSAKO´s daglige virke udøves gennem et forretningsudvalg (FOSAKO FU), som består af en person fra
hver af de kommunale geodatasamarbejder. P.t. følgende personer (revideres løbende):
Geo Fyn
Jesper Gaardboe Jensen
jgj@geofyn.dk
www.geofyn.dk

GeoMidt
Per Hammerholt
pert.hammerholt@silkeborg.dk
www.geomidt.dk

GeoNord
Carsten Bundgaard
cbj@hjoerring.dk

GeoSjælland
Niels Skov Jensen
nije@ringsted.dk

HRKS
Lennart Christoffersen
lenchr@gladsaxe.dk

Sydkort
Anne Grete Arendt Rasmussen
agar@haderslev.dk

Forretningsordenen for FOSAKO FU er beskrevet i bilag 1.
Bilag 2 beskriver KTC´s faggruppen for digital forvaltning (DFO) forventninger til FOSAKO FU, og kan
betragtes som FOSAKO FU´s kommissorium i denne relation.
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FOSAKO afholder årligt et forårsmøde, hvor en række gæster inviteres. Der kan læses mere om
forårsmødet i forretningsordenen (bilag 1), og listen over inviterede gæster forefindes som bilag 3. Denne
liste revideres løbende.
I bilag 5 beskrives de grundlæggende dokumenter, som bl.a. har dannet udgangspunkt for arbejdet på
FOSAKO´s lejrskole 2015 (se bilag 4).
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Strategisk grundlag
FOSAKO´s strategiske grundlag er udtrykt herunder som hhv. en mission og vision. Med udgangspunkt i disse
er der udpeget en række fokusområder, der er beskrevet i det efterfølgende.

MISSION

VISION

FOSAKO skal styrke kommunernes samarbejde
omkring kort- og geodata, herunder:

FOSAKO vil være det fælleskommunale
brændpunkt på (geo)dataområdet, herunder:








Sikre overblikket på tværs af de kommunale
geodatasamarbejder
Understøtte udviklingen af de kommunale
geodata medarbejderes kompetencer
Sikre formidling af erfaringer mellem
geodatasamarbejderne
Være KTC´s faglige sparringspartner på
geodata- og kortområdet
Være rekrutteringsorgan for KL og KTC ved
dannelse af fag/følgegrupper inden for
geodata- og kortområdet
Formidle information/beslutninger fra KL og
KTC til geodatasamarbejderne






FOSAKO er det naturlige midtpunkt i den
interne kommunikation mellem
kommunerne
FOSAKO er den naturlige medspiller i den
eksterne kommunikation, og i høringer
FOSAKO er den naturlige sparringspartner,
når der skal findes kompetencer i
kommunerne
FOSAKO er den centrale spiller i
koordineringen af fælleskommunale
projekter på geodataområdet

Fokusområder
For at kunne realisere visionen og efterleve missionen er der udpeget nogle fokusområder, som kan
sammenfattes under overskrifterne:


Et synligt FOSAKO



Kommunikator og høringspart



Kompetenceudvikling og overblik



Fælleskommunale projekter

Et synligt FOSAKO

Alle kommunale geodata medarbejdere kender deres eget kommunale geodatasamarbejde, men
kendskabet til den organisatoriske overbygning, FOSAKO er begrænset. Det skal ændres.
FOSAKO FU vil etablere en hjemmeside og en LinkedIn profil hvor strategien, FOSAKO´s ydelser og
kontaktoplysninger udstilles.
FOSAKO FU vil skærpe fokus på sine primære samarbejdspartneres behov og tilpasse ydelserne herefter.
FOSAKO skal markedsføres på Danske Kortdage og på de årlige GIS konferencer – Majkonferencen og
Jysk/Fynsk GIS konference.

ET SYNLIGT FOSAKO
FOSAKO FU vil etablere en hjemmeside, fortælle hvem vi er, hvad vi tilbyder og tilpasse os vores
væsentligste samarbejdspartneres behov.
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Kommunikator og høringspart

FOSAKO FU bliver inddraget, som kommunikations- og høringspart i stadigt flere tværkommunale og
tværoffentlige processer. FOSAKO FU vil gribe denne opgave, og løse den systematisk og med en høj
kvalitet. FOSAKO FU vil være det organ, der sikrer, at kommunerne bliver hørt.
Kommunerne har i dag ikke et officielt mandat i forbindelse med høringer. FOSAKO FU vil arbejde for at
skabe mandatet, og hvor det er muligt, anvende samarbejdspartnere, f.eks. KTC´s faggruppe for digital
forvaltning (DFO) eller Kommunernes Landsforening (KL), i forbindelse med afgivelse af høringssvar.
FOSAKO FU vil formalisere og sætte høringsprocessen i system, evt. via en høringsportal på hjemmesiden.
FOSAKO FU vil koordinere dialogen mellem kommunerne og diverse statslige styrelser, KL, private
organisationer/foreninger osv. FOSAKO vil være det naturlige talerør på alle kommunernes vegne, og være
toneangivende, når dagsordenen sættes på vegne af kommunerne.

KOMMUNIKATOR
FOSAKO FU vil formalisere og sætte processen i forbindelse med tværkommunale og tværoffentlige
høringer i system. Og FOSAKO FU vil stå for og koordinere fælles henvendelser fra kommunerne til
styrelser, KL, foreninger osv. Være en kommunikator.

Kompetenceudvikling

(Geo)databranchen har udviklet sig dramatisk de senere år. Konstant kommer der ny teknologi og nye
trends, såsom Big Data, Open Data, Crowdsourcing, SmartCity, Open Source software, droner, osv.
Udviklingen stiller store krav til kommunernes Kort- og GIS medarbejdere og deres kompetencer.
FOSAKO ønsker at understøtte Kort- og GIS medarbejdernes kompetenceudvikling ved at afholde
workshops, inspirationsdage, o.lignende. FOSAKO FU vil indgå i samarbejder med de øvrige aktører, som
også har fokus på denne udvikling, og de udfordringer den afstedkommer.

KOMPETENCEUDVIKLING
FOSAKO FU vil understøtte Kort- og GIS medarbejdernes kompetenceudvikling ved at afholde
workshops, inspirationsdage, osv. i samarbejde med andre aktører på området.

Fælleskommunale projekter

Af den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 fremgår det, at der er et stor uudnyttet
potentiale i fælleskommunale samarbejder, fællesløsninger, fællesdrift, fællesindkøb og fællesprojekter.
FOSAKO ønsker at understøtte gennemførelsen af fælleskommunale projekter. Prioriteringen af projekter
sker i løbende samråd med baglandet (geodatasamarbejdernes koordinationsgrupper, bestyrelser, KL og
KTC).
FOSAKO FU ønsker at indgå i et tættere samarbejde med KTC´s faggruppe for digital forvaltning (DFO),
diskutere tendenser inden for (geo)dataområdet og udpege ”de rigtige projekter”.
FOSAKO FU vil på hjemmesiden løbende vise en oversigt over igangværende projekter og de kommunale
deltagere i disse.
I forbindelse med fælleskommunale og fællesoffentlige projekter vil FOSAKO:
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hjælpe med at finde kompetencerne i kommunerne



kvallificere projektideer og evt. business cases



projektstyre



bidrage med GIS, data og analyse viden



kommunikere successer

FÆLLESKOMMUNALE PROJEKTER
FOSAKO FU vil understøtte gennemførelsen af ”de rigtige” fælleskommunale projekter, herunder danne
et overblik over projekter og deres status, samt bidrage med ressourcer.

Perspektivering
Med FOSAKO´s strategi 2016-2020 ønsker FOSAKO at understrege vigtigheden af et stærkt samarbejde
mellem kommunerne på (geo)dataområdet.
Strategien forventes at styrke FOSAKO´s rolle i relation til omverdenen (KTC, statslige styrelser, KL med flere),
bl.a. gennem en formalisering af FOSAKO´s roller i forbindelse med fælleskommunale projekter, høringer og
andre tiltag på området.
Strategien forventes at styrke det interne samarbejde mellem kommunerne, herunder at styrke både
kommunikation mellem og kompetenceudvikling for de kommunale Kort- og GIS-medarbejdere.
(Geo)dataområdet er i en rivende udvikling og anvendelsen af (geo)data breder sig både i det offentlige,
på tværs af forvaltningsgrenene og i det private erhvervsliv, hvor bl.a. frikøbet af en række grunddata har
sat fart i brugen af data.
Med vedtagelsen af denne strategi forventer FOSAKO, at det kommunale samarbejde på området bliver
bedre rustet til de spændende udfordringer, som udviklingen på (geo)dataområdet betinger.
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