
 

 
20. august 2018 

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde 
Mødet blev afholdt den 20. august 2018. 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning sidste referat 

- Projektoversigten 

- FOSAKO.dk - referater 

3. Sommermøde 12.-13. september 

4. Projekt ”GeoDanmark i Spil” 

5. Referencegruppe anvendere af Geodata/datafordeler 

6. Vejpunkter og AMK-Syddanmark, samt AMK-GeoMidt 

7. Byggesagsarkiver og persondataforordning 

8. Opendata – vilkår, samt ”trafikregistreringer” 

9. Fritagelse for digital post, - udtræk? 

10. GeoDK – hvordan går det? 

11. Evt. 

12. Næste møde  

Deltagere 
Jesper Gaardboe Jensen, Lisbeth Laustsen, Laila Nissen, Per Hammerholt, Niels Skov Jensen, Anne Grete 

Rasmussen 

Gæster: Katarina Ritz, SDFE og Jørgen Grum, SDFE 

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden 
 

Referat godkendt 

Ad. 2: Opfølgning sidste referat 
2.a. Projektoversigten 

Lennart Christoffersen har suppleret oversigten. Laila lægger den nye oversigt på fosako.dk og erstatter 

den gamle. 

 

2.b. FOSAKO.dk – referater 

Referaterne er vanskelige at finde på hjemmesiden. Ønske at links understreges i stedet for at have en 

særlig farve. Beslutning: Referater lægges på fra møderne fra marts 2018 og frem. Dagsordener lægges 

ikke op, kun referater. Jesper tager dialogen med Jesper Hedegaard fra KTC. 

Dialog om muligheden for at lægge et billede af FU´s medlemmer på hjemmesiden. Jesper laver nogle 

forsøg. 
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Ad. 3: Sommermøde 12.-13. september 
I velkomsten: 

Tag en runde omkring bordet. Hvad forventer du at få af dette sommermøde. Resultatet af denne runde 

tages op igen i evalueringen. 

 

Per tager sig af forplejning og den endelige melding til Houens Odde. 

 

Emnerne er fordelt. Mht. at få en fornemmelse af hinandens emner og behandlingen af disse, så sendes 

forberedelser (tanker, ide, materiale etc.) til høring i hele FU senest den 3. september 2018. 

 

Vi har et emne på sommermødet, der handler om projektet ”GeoDanmark data i spil”. Vi må behandle 

dette emne med udgangspunkt i, at projekterne har nået forskelligt niveau. 

Hvis første møde ikke er afholdt, så anvendes punktet til at hente gode ideer og input 

Hvis første møde er afholdt, så anvendes punktet til status og hente gode ideer og input 

Det hele afklares med de respektive projektledere. 

 

Ad. 4: Projekt ”GeoDanmark i Spil” 
Dialog om FOSAKO-medlemmernes roller i projektgrupperne. 

 

Enighed om, at der bør være en fælles ”GeoDanmark”-projektmodel, der lægges til grund for 

projektgruppernes arbejde. Katarina fremsender en sådan til FOSAKO FU, som FU-medlemmet fremlægger 

på første møde i gruppen. 

 

M.h.t. projektejergruppen, så anbefaler vi, at Morten kontakter Flemming og får det på plads. 

 

Projekt 1: Udstilling/hastighed 

Vi anmoder SDFE om de vil tage projektlederrollen. Jørgen og Katarina tror, at det falder på plads. 

Gruppen er bemandet. 

FU-deltager: Niels 

 

Projekt 2: Baggrundskort 

Allan Gyldendal Frederiksen bliver projektleder. 

Bemandingen er på plads. 

SDFE byder ind med en person på dette projekt. Navnet afklares senere. 

FU-deltager: Jesper 

 

Projekt 3: Integration 

Det undersøges om Kim Søgård vil være projektleder. 

Der mangler en person 3 på dette projekt. Løsningen er, at Torbjørn flyttes til denne gruppe. 

Det primære emne bliver Vej-området. 

SDFE byder ind med en person på dette projekt. Navnet afklares senere. 

FU-deltager: Anne Grete 

 

Løn til FU-medlemmerne: 

Sekretariatet anmodes om, at FU-medlemmerne får honoreret rejser og omkostninger. FU-medlemmer får 

ikke honorar for anvendte timer. Det skal afklares, hvem der kontakter GeoDanmark sekretariatet om 

refusion af rejseomkostningerne. 

 

FU-medlemmet i projektet kontakter de projektmedlemmer, der er udvalgt + får afklaret med de 

projektledere, der er peget på, om de vil være projektledere. I samme omgang aftales, hvordan der 

indkaldes til møder, etc. 

BEMÆRK, at der er sekretariatsudvalgsmøde sidst i oktober, så der skal være noget klar til 

sekretariatsudvalget 25. oktober. Det endelige materiale skal sendes til bestyrelsen senest 2. november. 

 

Jesper laver et skema med kontaktinfo på alle medlemmer i projektgrupperne. SDFE melder hurtigst muligt 

deres medlemmer ind til Jesper. 
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5. Referencegruppe anvendere af Geodata/datafordeler 
Anne Grete har været til møde i denne gruppe. 3 kommunale deltagere af 16 i alt, også private 

leverandører. 

 

Primært emne, der blev behandlet på mødet var, at det er vanskeligt at tilgå data på datafordeleren. 

 

Et af de første resultater af gruppens arbejde er, at der nu bliver lavet målrettede vejledninger, samt at der 

er dialog om at lave egentlige workshops. 

 

6. Vejpunkter og AMK-Syddanmark, samt AMK-GeoMidt 
 

Vejpunkter 

 

Anne Grete fortalte om hvordan man udtrak data, og hvordan man via GIS fik visuelle udtryk for 

problemadresserne. 

 

Jesper og Anne Grete arbejder lidt videre med dette, og Camilla (GeoFyn) prøver at lave udtræk for hele 

landet. 

Ønske fra GeoMidt, at der også laves et udtræk for de midtjyske kommuner til distribution her. 

 

Adresser i ambulancer 

 

Henrik Frost, Hedensted Kommune har henvendt sig til SDFE om problemer med opdatering i 

ambulancernes GPS-systemer i region Midt. 

 

Dialog om, hvorvidt FOSAKO skal hjælpe med at lægge tryk på regionerne for at få hurtigere opdaterede 

adresser i ambulancerne. I det hele taget om Beredskabets behov for opdaterede data. 

 

Vi vender problemet med formanden for KTC´s faggruppe for digital forvaltning, Jakob Harding Kirkegaard 

m.h.p. at løfte det ind i KL og SDFE. 

 

7. Byggesagsarkiver og persondataforordning 
KTC´s faggrupper inden for digitalisering og inden for byggeri har skrevet til de to største leverandører af 

byggesagsarkiver, og har bedt dem om at redegøre for, hvorvidt deres systemer overholder 

bestemmelserne i GDPR. 

 

FOSAKO er blevet anmodet om at distribuere de to virksomheders svar til de kommunale GIS-koordinatorer. 

 

Enighed om, at det vil FOSAKO gerne. 

8. Opendata – vilkår, samt ”trafikregistreringer” 
Bo Fristed efterlyser en indgang til alle kommuner ift. at få tilladelser til at lægge Mastra-data på 

Opendata.dk. 

 

Forslag at VD bruger deres kontaktinfo til de kommunale folk til at indhente disse tilladelser. Hvis dette ikke 

kan lade sig gøre, er FOSAKO behjælpelig. Per skriver til Bo. 

Vi forventer, at henvendelsen udelukkende er videre forsendelse af et brev skrevet af Opendata.dk. 

 

9. Fritagelse for digital post, - udtræk? 
Anne Grete undersøger sagen videre med Anita Enevoldsen. Indtil videre gør FOSAKO ikke noget. 
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10. GeoDK – hvordan går det? 
Dialog om systemet, og de problemer, der er med integration mellem GeoDK og Geokoderen. Vi håber, at 

problemfelterne adresseres på roadshow. 

 

11. Eventuelt 
Henvendelse fra Inge Flensted 

 

Inge Flensted har henvendt sig med en forespørgsel om, hvorvidt SKAT kunne få de kommunale GIS-

koordinatorer i tale i efteråret, emne: geokodning. 

 

Vi forsøger at få emnet med på roadshow, således at der ikke skal etableres et særligt arrangement af 

denne grund. 

 

CPR-distrikter 

Der er 18 kommuner, der mangler at lægge skoledistrikter op på den nye løsning. Disse kommuner er blevet 

rykket. 

 

Næste møde  

 

Onsdag den 19. september 2018 i Odense. 


