
1 

 

Kommissorium for Geoforums Standardiseringsudvalg 
 

 

Formål 

Det er Geoforums bestyrelses ønske, at der arbejdes for, at foreningen kommer ”tættere på 

medlemmerne”, jf. foreningens strategi. Således er formålet med Standardiseringsudvalget 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 standarder, der er relevante for 

Geoforums medlemmer. 

 

Standardiseringsudvalgets formål er: 

 

• At formidle viden og skabe interesse for standardiseringsområdet blandt Geoforums 

medlemmer på en let tilgængelig og forståelig måde 

• At skabe en virtuel netværksplatform for udveksling af information og viden om standardisering 

på geodata-området, samt efterlyse behov på området 

• At forbedre grundlaget for en harmonisering af datasamarbejdet mellem private aktører, 

offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, forsyningssektoren og 

borgerne 

• At rekruttere og mobilisere personer med en bred faglighed/ekspertise inden for 

standardisering på tværs af sektorer, fagligheder, leverandører og myndigheder 

• At give de private dataleverandører argumenter for et positivt økonomisk incitament ved at 

bruge åbne standarder 

• At skabe interesse for standardisering blandt de studerende på de danske 

uddannelsesinstitutioner 

• At stå til rådighed for Geoforum i forbindelse med afgivelse af høringssvar ved udarbejdelsen af 

nationale og internationale standarder 

• At samarbejde og koordinere med andre udvalg under Geoforum 

• At repræsentere Geoforum efter behov i relevante standardiseringsorganisationer såsom 

Dansk Standard (særlig fokus på udvalget S-276), Open Geospatial Consortium (OGC), 

International Organisation for Standardisering (ISO) og Europæisk Standardiseringskomité 

(CEN) 

• At skabe international opmærksomhed for de danske tiltag og resultater 

 

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. 

 

Det er ønsket, at udvalget har en stor bredde med op til 15 deltagere for at kunne dække de mange, 

relativt forskelligartede, standardiseringsområder, der har relevans for Geoforums medlemmer. Det 

giver udvalget mulighed for at aktivere relevante medlemmer til konkrete opgaver som afgivelse af 

høringssvar ved nye eller revision af eksisterende standarder. Hertil kommer, at udvalgets medlemmer 
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skal kunne aktivere deres respektive bagland for dybere specialistviden, det være sig danske kolleger, 

en virksomheds globale produktcenter eller udenlandske relationer. 

 

Geoforums bestyrelse har identificeret ca. tyve relevante personer blandt foreningens medlemmer og 

søger at hverve 10-15 medlemmer blandt denne kreds til udvalget. 

 

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. 

 

Et udvalg på op til 15 deltagere, som sikrer, at vi er dækket ind for alle emner, kan det omvendt være en 

udfordring at sikre fremdrift for. Derfor er det en mulighed at etablere en slags styregruppe/kerne i 

udvalget for at sikre, at nogen har et ansvar for koordinering og fremdrift. Dette kunne fx ske ved, at 

udvalgsformanden og nogle få udvalgsmedlemmer er mere aktive. 

 

Aktivitetsområder 

Udvalget skal i overensstemmelse med formålet: 

• Udarbejde en overordnet handleplan med konkrete aktiviteter, som er realistiske i tid og omfang. 

Handleplanen vil være tilgængelig fra udvalgets virtuelle netværksplatform 

• Udarbejde et ”roadmap” med overblik over kommende høringer om standarder 

• Forestå og gennemføre relevante arrangementer, f.eks. gå-hjem-møder i samarbejde med 

Geoforums arrangementsudvalg 

• Stå til rådighed for særlige initiativer i relation til Kortdage 

• Forfatte artikler til magasinet, GEOFORUM, eller til andre medier om standardiseringsrelaterede 

emner 

• Afklare rollerne i forhold til DS og internationale organisationer (særligt OGC, ISO og CEN) 

 

Møder 

Der sigtes mod at afholde 3 til 4 møder om året. Mødeaktiviteten kan øges ved behov, f.eks. i 

forbindelse med større høringer vedr. nye/reviderede standarder. Møderne går som udgangspunkt på 

tur hos medlemmerne af udvalget og koordineres af udvalgsformanden. Videomøder anvendes, hvor 

det vurderes hensigtsmæssigt. 

 

Økonomi 

Værten ved møderne forventes at stå for lokale og forplejning. Deltagerne i udvalget forventes selv at 

afholde evt. transportomkostninger forbundet med mødedeltagelsen. 

Eventuelle udgifter til deltagelse i standardiseringsaktiviteter i andet regi end Geoforum aftales forud 

mellem udvalgsformanden og sekretariatet, fx ved rejseaktiviteter og kontingenter. 
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Resultat og effekt 

Der stiles mod følgende resultater af udvalget arbejde på kortere sigt: 

• Udvalget er bemandet bredt på tværs af Geoforums medlemstyper 

• Etablering og løbende vedligehold af roadmap med overblik over, hvornår relevante standarder 

forventes at komme i høring 

• Afklaring og fastlæggelse af kommunikations- og formidlingsstrategi fx hvilke af Geoforums 

kanaler, der skal anvendes til at indgå i dialog med Geoforums medlemmer 

• Støtten op om bestyrelsen ved at udarbejde høringssvar til relevante nye eller reviderede 

standarder 

• Artikler i magasinet, GEOFORUM, eller i andre relevante medier 

 

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt: 

• At Geoforum bliver en aktiv aktør, der sikrer medlemmerne indflydelse på udformningen af 

relevante standarder 

• At medlemmerne gennem udvalgets arbejde får tilgængeliggjort viden om nye og reviderede 

standarder, der har indflydelse på deres daglige arbejde 

• At sikre Geoforum anerkendelse og indflydelse inden for nationale såvel som internationale 

tiltag på standardiseringsområdet til gavn for medlemmerne 

• At sikre, at Geoforum er en naturlig høringspart 

 

Det tilstilles, at ressourcerne i udvalget anvendes hensigtsmæssigt i forhold til ønsket resultat og effekt. 

 

Tidsplan 

Dannelse af udvalget blev godkendt af Geoforums bestyrelse den 16. april 2020 på baggrund af 

nærværende udkast til kommissorium, men opstarten af udvalget er blevet forsinket pga. situationen 

med Coronavirus. 

Opstartsmødet for udvalget afholdtes virtuelt den 4. marts 2021. Forud for mødet havde potentielle 

udvalgsmedlemmer lejlighed til at læse og kommentere udkastet til kommissorium, og det er blevet 

færdiggjort med småjusteringer som en del af opstartsmødet. 

Standardiseringsudvalgets opgaver varetages kontinuerligt og udvalgets arbejde evalueres af 

bestyrelsen med passende frekvens. 

 

[Godkendt af Geoforums bestyrelse den 16. april 2020] 

 


