
Kommissorium for Galileo-udvalget
- Underudvalg under Det Tværministerielle Rumudvalg

Motivation/baggrund
Danske myndigheder har igennem en årrække deltaget aktivt i udviklingen af Galileo og EGNOS. 
Forvaltningen af Galileo er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 
1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og (EF) nr. 683/2008.

Det overordnede ansvar for Galileo-programmet, inklusive finansieringen, ligger hos EU-
kommissionen. Den europæiske rumorganisation ESA varetager implementeringen af programmet, 
herunder at sikre, at denne sker i overensstemmelse med slutbrugernes ønsker og behov, samt 
udvikling af den nødvendige infrastruktur. The European Global Navigation Satellite System 
Agency (GSA) varetager bl.a. ansvar for sikkerheden af Galileo.  

Galileo-programmet har til formål at etablere og drive infrastruktur for satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er rettet specifikt mod civile formål, som kan bruges af en række 
offentlige og private aktører i Europa og på verdensplan. Systemet under Galileo-programmet 
fungerer uafhængigt af andre eksisterende eller eventuelle fremtidige systemer og bidrager dermed 
bl.a. til den strategiske autonomi for Unionen. 

EGNOS-programmet har til formål at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale 
satellitnavigationssystemer samt signalerne fra den åbne tjeneste, som tilbydes af systemet etableret 
under Galileo-programmet, når disse bliver tilgængelige. EGNOS-programmet er i driftsfasen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) repræsenterer Danmark i GSA Administration 
Board, Galileo Security Board, samt Galileo Programkomitéen (med suppleant fra Energi-, 
Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM)), herunder EGNSS Evolution Working Group. UFM 
varetager ansvaret for etablering af kompetent myndighed for Galileo Public Regulated Service i 
samarbejde med relevante myndigheder, herunder EFKM.

EFKM, ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) repræsenterer Danmark i 
Galileo Commercial Working Group, Compatibility, Signal and Interoperability Working Group, 
samt Galileo Reference Centre Working Group under Programkomitéen. SDFE er myndighed for 
geodæsi og positionering.

UFM/Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har det koordinerende ansvar på rumområdet i 
Danmark og er formand for Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR), som er ansvarlig for 
implementeringen af regeringens nationale rumstrategi fra juni 2016. 

Galileo udvalget har status som et permanent underudvalg under DTR.
 
Formål
Formålet med Galileo-udvalgets arbejde er:

- at sikre den størst mulige nytteværdi af anvendelsen af Galileos data/signaler og services



- at bidrage med input til udarbejdelse af en dansk holdning forud for møderne i Galileo komitéer 
og arbejdsgrupper, 

- at skabe bred forankring af og fortrolighed med Galileo-tjenester og data i det danske 
brugermiljø,

- at sikre bred repræsentation af interessenter inden for positionering og navigation i udvalget
- at fungere som en platform for vidensudveksling på tværs af sektorer og myndigheder i 

Danmark vedrørende udviklingen af Galileo, anvendelsen af tjenesterne mv.
- at orientere DTR om udviklingen på området,
- at fungere som hørings- og sparringspartner ifm. politikudvikling på rumområdet, og
- at deltage i arbejdet med at udvikle konkrete initiativer til sikring af bred anvendelse af Galileo i 

Danmark. 

Mål
Målet er at sikre den størst mulige nytteværdi af anvendelsen af Galileos data/signaler og services 
for danske brugere. Dette mål søges nået igennem en løbende formidling af fremdriften og 
udviklingen i Galileo-programmet til brugermiljøet og i tilknytning hertil løbende at opsamle og 
formidle danske brugeres ønsker og behov.

Sammensætning
Deltagelse i udvalget sker efter invitation fra SDFE. 

Det tilstræbes at alle myndigheder og brancher, hvor anvendelse af positionerings- og/eller 
navigationsdata er en naturlig del af forretningen er repræsenteret i udvalget.

Udvalget består af 1-2 (typisk 1) medlemmer for hvert ressortområde/branche. Det enkelte medlem 
i udvalget repræsenterer sin egen organisation i bredest mulige forstand (f.eks. universitet, styrelse, 
forening eller branche). Det er op til den enkelte organisation at udpege et egnet medlem til 
udvalget. Organisationer, som deltager i udvalget kan efter eget ønske og uden varsel udtræde af 
udvalget.

De danske delegerede i GSA og Galileo-programkomiteen samt Commercial Services er 
selvskrevne medlemmer af Galileo udvalget.

Organisering
EFKM/SDFE varetager formandskab og sekretariatsbetjening for udvalget. Der afholdes 4-5 årlige 
møder i underudvalget synkroniseret med mødeaktiviteterne i Galileo komitéer og arbejdsgrupper.

Formanden for udvalget deltager i DTR.

Opgaver
Hovedopgaven for udvalget er at arbejde med opgaver forbundet med formåls afsnittet. 

Udvalgets arbejde vil indgå i den årlige afrapportering fra DTR.

Det er det enkelte medlems ansvar, at medlemmets egen organisation løbende og på passende 
niveau er informeret om arbejdet i udvalget.

Udvalget mødes ca. 4 gange om året.



Tidshorisont
Tidshorisonten for arbejdet i udvalget er knyttet til Galileo-programmet, som indtil videre er sikret 
finansiering frem til 2020.
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