Kommissorium for Geoforums Satellitdataudvalg

Formål
Det er Geoforums bestyrelses ønske, at der arbejdes for, at foreningen kommer ”tættere på
medlemmerne, jf. den kommende strategi. Således er formålet med Satellitdataudvalget at skabe
værdi til Geoforums medlemmer og interessenter, øge foreningens bredde og styrke medlemstallet.
Det er derfor bevidst og prioriteret, at der arbejdes fokuseret med satellitdata, herunder særligt data
fra jordobservationssatellitter, som et interessefelt for Geoforum.
Satellitdataudvalgets formål er:


At påvirke og italesætte potentialer ved anvendelse af data opsamlet via satellitter blandt
offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder.



At skabe en bedre forståelse mellem parterne om muligheder for anvendelse af satellitdata til at
løse nye opgaver såvel som at løse eksisterende opgaver på en mere effektiv måde.



At arbejde for at sænke barriererne for ibrugtagning og anvendelsen af satellitdata, eks. ved at
udarbejde informationsmateriale målrettet Geoforums medlemmer, eks. i form af ”kogebøger”.



At skabe et netværk internt i mellem forsyningssektoren, myndighederne og de virksomheder,
der leverer ydelser og rådgivning i relation til satellitdata, med henblik på at bistå til at sikre at
højne nytteværdien og anvendeligheden af disse data.



At undersøge muligheder og eventuelle problemstillinger ved anvendelse af satellitdata i
samspil med andre typer af datakilder, eks. data indsamlet via droner og fly.



At føde nye idéer og udviklingstiltag til anvendelsen af satellitdata.



At bistå Geoforums bestyrelse med høringssvar på området.



At få beskrevet og kommunikeret hvilken rolle, Geoforum kan udfylde i forhold til samspil med
andre nationale og internationale organisationer på området.



At fungere som et ikke-kommercielt talerør for Geodata-branchen – særligt med fokus på
slutbrugerinteresserne.



At følge med i udviklingen på andre satalittdatarelaterede områder, som eks. positioneringsdata.
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Organisering
Geoforums bestyrelse har inviteret en række personer til at danne udvalget. Disse personer er
udpeget bredt på tværs af kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder, staten og
uddannelsessektoren:

Roller i udvalget
Bestyrelsen udpeger en udvalgsformand, som har ansvaret for fremdriften i udvalget, indkalder til
møder i udvalget og varetager en koordinerende rolle ved møderne samt rollen som kontaktperson
til bestyrelsen og sekretariatet.
Deltagerne i udvalget kan hver især påtage sig en aktiv rolle i forbindelse med udvalgets aktiviteter.
Deltagerne i udvalget kan også påtage sig en rolle i forbindelse med ad hoc nedsatte arbejdsgrupper
til varetagelse af et tidsbegrænset stykke arbejde i forbindelse med de aktiviteter, der er beskrevet i
formålet.

Aktivitetsområder
Udvalget skal i overensstemmelse med formålet:
 udarbejde en handleplan med afgrænsede aktiviteter, som er realistiske i tid og omfang.
Handleplanen vil være tilgængelig fra udvalgets side (www.geoforum.dk/Satellitdataudvalg)
 forestå relevante arrangementer, f.eks. gå-hjem møder og i relation til Kortdage
 forfatte artikler til magasinet, GEOFORUM, eller til andre medier om satellitrelaterede emner

Møder
Der sigtes mod at afholde 3 til 4 møder om året. Mødeaktiviteten kan øges ved behov, f.eks. i
forbindelse med planlægning af et satellitdataspor på Kortdage eller ved andre igangsatte ad-hoc
aktiviteter. Møderne går som udgangspunkt på tur hos medlemmerne af udvalget. Videomøder
anvendes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Økonomi
Værten ved møderne forventes at stå for forplejning. Deltagerne i udvalget forventes selv at afholde
evt. transportomkostninger forbundet med mødedeltagelsen.

Resultat og effekt
Der stiles mod følgende resultat af udvalget arbejde på kortere sigt:
 En handleplan for Satellitdataudvalget med planlagte aktiviteter, som kan ses på netværkets
side (www.geoforum.dk/Satellitdataudvalg)
 Udvalget er bemandet bredt på tværs af Geoforums medlemstyper
 Satellitdataudvalget har bidraget med afholdelse af arrangementer på Kortdage (i
samarbejde med Geoforums kortdagsudvalg)
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Artikler i magasinet GEOFORUM eller i andre relevante medier

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt:
 At Geoforum bliver en aktiv aktør inden for anvendelsen af satellitdata
 At satellitdata indgår i opgavevaretagelsen blandt Geoforums medlemmer
 At myndigheder og forsyningsvirksomheder får bedre viden om muligheder for at indkøbe
satellitdata og ydelser baseret på satellitdata
 At virksomheder, der tilbyder satellitdata og relaterede ydelser kan dele sin viden,
kompetencer og erfaringer med offentlige myndigheder og forsyningsselskaber
 At sikre Geoforum anerkendelse og indflydelse inden for nationale tiltag på området til gavn
for medlemmerne
 At sikre, at Geoforum er en naturlig høringspart
Det tilstilles, at ressourcerne i netværket anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og
effekt.

Tidsplan
Opstartsmøde afholdes primo februar 2019 hos Geoforum. [Data fastsættes, når udvalget er
bemandet]
Dannelse af udvalget godkendt af Geoforums bestyrelsen den 22. november 2018 på baggrund af
nærværende kommissorium.
Satellitdataudvalgets opgaver varetages kontinuerligt.

Godkendt af Geoforums bestyrelse den 22. november 2018.
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