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FKG w orkshops  2014  
C o m w e l l  M i d d e l f a r t ,  
K a r e n s m i n d e v e j  3 ,  5 5 0 0  M i d d e l f a r t  

 

20.-21. maj og 10. juni 

 

Program se side 3-5 

Tilmelding se side 6 – sidste frist d. 14. maj 

 

Nye anvendelser af geodata – effektivt og på tværs  

 
Har kommunerne indrettet sig rigtigt teknisk, kompetencemæssigt 
og organisatorisk så vi er på forkant i forhold til geodata? 
 
Hvilke data skal lagres centralt i fælles database? Hvordan kan 
kompetencer og løsninger bruges på tværs af kommunegrænser? 
 
Hvordan kan systemerne standardiseres yderligere. Og hvor er det, 
at geodata med fordel kan bruges i andre fællesoffentlige sam-
menhænge og til analyser. 
 
På dette fremtidsværksted sætter vi emnerne til debat, og resulta-
tet af de 3 dages workshop i maj og juni bliver en handlingsplan, 
der kan danne grundlag for et videre forløb af det fælleskommuna-
le FKG-projekt. 
 
Den primære målgruppe er kommunernes GIS-koordinatorer, som 
her kan præge, på hvilken måde vi går mulighederne og udfordrin-
gerne i møde. 
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Det er blevet dagligdags, at sager illustreres geografisk eller underkastes 
en geografisk analyse. Det ses på websider, i fagblade, dagblade og i 
sagsfremstillinger. For kommunerne betyder det, at politikere, admini-
strationen, borgere og erhverv forventer, at geografisk illustration eller 
analyse bringes i spil i mangfoldige sammenhænge. Nogle opgaver er 
små illustrationsopgaver. Andre er meget store analyseopgaver og kan 
fx omfatte en betydelig indsats i forbindelse med håndteringen af 
(geo)data. 
 
Der er altså stor vækst i opgavefeltet, som omfatter geografisk illustra-
tion og analyse. Væksten understøttes af stadigt mere righoldige geo-
grafiske data, der kan vises på web, tablets og smartphones. Geografi-
ske data og systemer er en industri i stadig udvikling ikke mindst under-

støttet af, at mange geodata er blevet frie grunddata. Og geodata skal 
da også være en del af ”Big data” – en ny tids råstof. 
 

Men når området er blevet så stort og udviklingen forløbet så hurtigt, 
rejser sig også spørgsmålet, om kommunerne anvender de rette meto-
der til løsning af opgaverne. Geografisk analyse og illustration har tidl i-
gere været enkeltstående opgaver, som har været løst ad hoc. I disse ad 
hoc løsninger har indgået en betydelig og sagsspecifik indsats mht. 
fremfinding, fuldstændiggørelse og konvertering af data.  
 
Har vi i tilstrækkelig grad effektviseret fremskaffelsen af data? Har vi de 
rette kompetencer til at forestå de nye geodatarelaterede opgaver med 

tilstrækkelig produktivitet? Har vi de rette strukturer til at sikre et tvær-
gående kommunalt samarbejde om data, kompetencer og opgaver? El-
ler hænger vi i fast i kommunespecifikke løsninger med hensyn til lag-
ring af data, formater på data, geodataorienterede systemer og anven-
delse af kompetencer? 
 
Det er målet med de to workshops at gå friskt til denne dobbelthed: En 
bedre forståelse af de mange nye krav til anvendelse af geodata og 
kompetencer til at forestå disse opgaver og parallelt dermed gennemfø-
re en nærgående analyse af, om kommunerne har indrettet sig rigtigt 
teknisk, kompetencemæssigt og organisatorisk til at møde disse udfor-
dringer tilstrækkeligt effektivt. I denne friske tilgang skal det helt sikkert 
drøftes, hvordan kommunerne kan lagre deres data centralt i fælles da-

tabaser, hvordan kompetencer og løsninger kan bruges på tværs af 
kommunegrænser, og hvordan der kan blive større ensartethed med 
hensyn til de systemer, man anvender. 
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Program for FKG-workshops 2014: 
 
Overordnet mål: 
Det overordnede mål med disse workshopdage er at få udarbejdet en 
handleplan for udmøntning af FKG-bestyrelsens strategiske mål, som er 
en fælles landsdækkende geodatabase og udnyttelse af potentialet i en 
sådan. 
Handleplanen skal være ”håndgribelig” og skal, dels kunne tages med 
hjem af deltagerne, dels kunne videreformidles til FKG-bestyrelsen og 
de tekniske chefer. 
Handleplanen skal danne grundlag for det videre forløb af FKG-projektet 
i en evt. videreførelse i en kommende fælleskommunal digitaliserings-
strategi. 

 
De 3 workshopdage faciliteres af Atkins v. Anne Juul Hornsgaard og Jan 
Jørgensen. 
Atkins har udarbejdet model for handleplan, som ses side 7. Denne mo-
del vil kunne tilrettes under workshopdagene, hvis der viser sig behov 
for dette. 
 
 
Tirsdag d. 20. maj 2014 
 
Kl. 9.30: Kaffe, registrering 
 

Kl. 10.00 - Formiddag: 

 Velkomst og intro ved Eva Kanstrup, formand for FKG-

bestyrelsen og Bente Neerup, medlem af FKG-bestyrelsen: Besty-
relsens mål for og syn på projektet samt de arkitektoniske, orga-
nisatoriske og politiske rammer. 
 

  Hvor står FKG lige nu: 
 

 Datamodellen, er den stabil og kan vi stole på den? 

 De fysiske implementeringer, kan de bruges? 

 Fælles data på DAI, hvor tæt på er det? 

 Data fra CPR-vej, kan vi regne med at leverandører og an-

dre brugere kan tilgå dem på fælles database og hvornår? 

 
Frokost 
 

 Brainstormøvelse: Fremtidens anvendelse og håndtering af 
geodata i kommunerne – ønsker/håb og bekymringer/frygt 
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Diskussion og afklaring af øvelsens resultater. Øvelsen danner 
grundlag for at det videre arbejde med handleplanen. 

 

 Oplæg: Perspektiv ude fra omkring, hvad kan geodata også an-
vendes til. 

 

 Definition af spor til handleplanen (se side 7) 

Diskussion i plenum på baggrund af dagens input. 
Eksempler på spor kan være: ”Teknik”, ”Organisation”, ”Anven-
delser” o.s.v. 

 
 
Kl 19.00: Middag 
 

Onsdag d. 21. maj 2014: 
 
Formiddag: 
 

 Handleplanen udarbejdes (se side 7):  

For hvert spor defineres aktiviteter og for hver aktivitet beskrives 
formål, procestrin, resultatprodukt, succeskriterier og forudsæt-
ninger. På baggrund af dette arbejde vil der ligge et første udkast 
til en handleplan færdig, som kan bearbejdes yderligere frem til 
næste workshop.  Udeståender identificeres, så de kan skal be-
handles inden næste workshop, dette kan fx være tekniske afkla-

ringer.  
 

Frokost. 
 

 Oplæg: Anvendelse af geodata i FLIS (Fælleskommunalt Ledelses-
InformationsSystem )  
Link til FLIS 

 

 Anvendelsesmuligheder:  
På baggrund af øvelsen lavet på 1. dagen omkring muligheder ta-
ges en diskussion af mulige nye anvendelser ved et øget samar-
bejde på tværs af kommunerne, herunder hvor geodata med for-

del kan bruges i andre fællesoffentlige sammenhænge og til ana-
lyser. Diskussionen ender med en skitsering af mulig nye anven-
delsesmuligheder. 
 

 Hjemmearbejde frem til næste workshop introduceres. 

 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Pa-vej-mod-bedre-data-i-FLIS-id126873/
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Kl. 15:30 Farvel og på gensyn 
 
Mellem de 2 workshops: 
 
Mellem de to workshops får deltagerne nogle mindre opgaver med 
hjem, som skal forberedes forud for workshop 2. Disse opgaver er esti-
meret til 2-4 timer pr. deltager.  
 
 
Tirsdag d. 10. juni 2014 
 
Kl. 9:30 Kaffe, registrering 
 

Formiddag: 
 

 Velkomst og introduktion til workshoppens program og mål med 
dagens program.  

 

 Bestyrelsens tilbagemelding på foreløbig handleplan 

 

 Opfølgning på hjemmearbejder og præsentation af bearbejdet 
handleplan. 

 

 Overblik over nye kompetencer v/ Lennart Christoffersen, HRKS 
 

 Opvarmningsøvelse - De gode erfaringer fra samarbejdssituatio-

ner 
 
12.30 Frokost 

 

 Præsentation af, at det er muligt at editere på DAI 
o Husk Password til DMP, hvis du selv vil prøve på din med-

bragte pc 
 

 Fremlæggelse af gruppearbejde 
 

 Videre arbejde med samarbejdsmuligheder 

 

 Opsamling på dagen 
  
Tilmelding: 

 
Tilmelding sker via KL’s konferencesystem. 
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Gå ind på: www.kl.dk/fkg-workshop 
 
 
Prisen er 5950,- kr. for de 3 dage inkl. forplejning og 1 overnatning. 
 
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 14. maj kl. 12.00 
 

 
  
 
  

http://www.kl.dk/fkg-workshop
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Skabelon for Handleplan 
 

 
 

 

 

 


