
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere 

Eva Kanstrup, Herning 

Bente Neerup, Hjørring 

Flemming Christensen, Silkeborg 

Stefan Birkebjerg Andersen, Odense (indtil kl 14). 

Eske Groes, KL 

Lennart Christoffersen, HRKS, særlig inviteret fra FOSAKO 

 

Jens Ole Back, KL 

Anni Kær Pedersen, KL 

Charlotte Malling, KL 

Inge Flensted, KL (referent) 

 

Afbud 

Bo Runge-Dalager, Holbæk 
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1. Beslutning 

 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

MDR-2014-00227 INF 

 

Indstilling 

Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen  

 

  

1.2. Referat fra mødet d. 28. maj 2014 

MDR-2014-00227 INF 

 

Indstilling 

Det indstilles at bestyrelsen drøfter eventuelle opfølgninger 

 

Beslutning 

Det godkendte referat ligger på hjemmesiden. 

Der var ingen opfølgninger. 

 

  

1.3. FKG-handlingsplan 

SAG-2014-02615 cma 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

 drøfter igangsættelse af seks aktiviteter jf. de hertil hørende sags-

fremstillinger på dagsordenen 

 tager kommunernes udkast og kommentarer til handlingsplanen 

til efterretning og henlægger dem til den videre proces 

 

Beslutning 

Bestyrelsen finder, at fastlæggelse af strategi for det videre forløb for 

projektet er en helt naturlig del af bestyrelsens opgave og vil straks gå i 

gang med dette emne. 

Til næste møde d. 17. november vil der foreligge et forslag, som skal 

drøftes. 

Forankring såvel hos ledelse som medarbejdere er yderst vigtig 
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Ny strategi for FKG-projektet kan ses i sammenhæng med det forslag til 

ny Fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der for nuværende arbejdes 

med. 

De øvrige emner behandles nedenfor. 

Den reviderede handlingsplan vil blive offentliggjort på hjemmesiden 

 

  

1.4. Organisatorisk tilhørsforhold for FKG 

SAG-2014-04241 INF 

 

Indstilling 

 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de skitserede forslag og giver sekre-

tariatet en pejling på hvilke af de nævnte muligheder, der skal arbejdes 

videre med frem mod næste møde 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med en model med forankring i 

KL’s kontor for Teknik og Miljø (Bottom-up-model). 

FKG-projektet er meget andet end teknik, så forankring af strategi og 

samarbejde i KL vil være det mest fordelagtige. 

Denne model kræver dog, at driften for en fælleskommunal database 

forankres et andet sted. Det kunne være DMP, hvor der er startet som 

test. Formanden vil drøfte betingelserne for FKG på DAI med DMP, 

herunder de muligheder der åbner sig ved, at DAI skal i udbud i 2016. . 

Projektet søges i en bredere kontekst indarbejdet i den ny digitaliserings-

strategi, der arbejdes på en sammenhæng under den foreløbige overskrift 

”Geodata ud i sektorerne”, her indgår FOT, FKG og mange andre data-

samlinger, som nu ligger spredt (Bronotat udarbejdes). 

Emnet forelægges TKU. 

Dette giver dog et økonomisk tomrum i 2015, hvor de tekniske aktivite-

ter må stilles i bero, medmindre der findes anden finansiering. 

Der arbejdes videre med disse emner således: 

 bronotat udarbejdes og forelægges TKU 

 der arbejdes med plan for resurser 

 der arbejdes videre med strategi i forhold til ny fælleskommunal 

digitaliseringsstrategi 

 der orienteres på den kommunale del af FOTdanmarks ekstraor-

dinære repræsentantskabsmøde om fremtidig forankring og re-

surser 
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1.5. Opfølgning på Benchmark på FKG fra 2010  

SAG-2014-04241 INF 

 

Indstilling 

Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorledes ”benchmark 2015”skal gen-

nemføres 

 

Beslutning 

Bestyrelsen drøftede emnet indgående. Flere modeller drøftedes. 

Bestyrelsen besluttede at gennemføre en landsdækkende, men mere enkel 

undersøgelse, for at få en indikation af, hvor langt kommunerne er 

kommet i forhold til målsætningerne i FKG-projektet.. 

KL’s analyseenhed spørges til råd. 

Kommunerne, der er repræsenteret i bestyrelsen, kvalificerer spørgeske-

maet inden det sendes til alle. 

Undersøgelsen søges gennemført inden udgang af 2014. 

 

  

1.6. Nedsættelse af arbejdsgruppen for FKG vision og strategi 

SAG-2014-04911 cma 

 

Indstilling 

Det indstilles:  

• at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et op-

læg til vision og strategi for FKG-projektet.  

• at bestyrelsen godkender det vedlagte kommissorium for arbejds-

gruppen ”FKG vision og strategi”  

 

Beslutning 

Bestyrelsen takker for kommunernes tilbud om at arbejde med FKG-

visionen. Men bestyrelsen besluttede selv at  udarbejdet strategi for fort-

sættelse af FKG-projektet. 

 

  

1.7. Kommissorium for FKG på DAI 

SAG-2013-04206 cma 

 

Indstilling 

Det indstilles at FKG-bestyrelsen godkender vedlagte kommissorium 

 

Beslutning 

Bestyrelsen finder denne opgave vigtig og hastende. 
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Det er vigtig at få et fælles sted for præsentation og vedligeholdelse af 

udvalgte data i FKG-datamodellen. 

FKG på DAI testes af som denne platform. 

Bestyrelsen ser gerne snarest et antal temaer udstillet på denne plaform, 

gerne landsdækkende. 

Bestyrelsen tilslutter sig kommissoriet og ser gerne gruppen dannet og i 

gang med arbejdet hurtigst muligt. 
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2. Drøftelse  
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3. Orientering 

 

 

3.1. Overførsel af data fra CPR-vej til FKG 

SAG-2014-01735 INF 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Det er vigtigt, at der kommunikeres om opgaven såvel med/til kommu-

nerne som de nuværende kunder på CPR-vej data fra kommunerne. 

 

  

3.2. Mundtlige orienteringer fra arbejdsgrupper 

MDR-2014-00227 INF 

 

Indstilling 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

FKG-datamodelgruppen har besluttet at bibeholde en frekvens på 2 årl i-

ge versioner af datamodellen, såfremt der er behov.  

Af drøftelsen fremkom, at det koster FKG-projektet omkring 500.000 

kr. pr år  at få opdateret databasescripts, hvis 2 årlige ændringer af data-

modellen skal implementeres. Denne udgift kan reduceres ved, at FKG-

datamodelgruppens ændringer i datamodellen kun opdateres en gang om 

året – og vil på  den lange bane blive  fjernet, når opdateringer skal ske i 

DAI eller anden fælleskommunal database.  

Gruppen vil fremover arbejde temavis, således at aktuelle temaer tages 

op til en grundig revision ved siden af de ændringer, der fremsendes fra 

brugerne. 

FKG-implementeringsgruppen udsender snarest scripts til version 2.4 af 

datamodellen. I 2015 skal der findes finansiering af. Bestyrelsen pegede 

på, at en nødløsning kunne være, at der ikke blev lavet scripts fælles-

kommunalt i 2015, og at kommunerne kunne vælge selv af finansiere. 
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4. Eventuelt  

 

Der udarbejdes snarest et nyhedsbrev om beslutningerne fra mødet. 

Næste møde flyttes til mandag d. 17. november kl. 12.30 i KL. 

 

 


