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Kommissorium for Geoforums nordatlantiske udvalg 

 

 

Baggrund 

Det nævnes i den grønlandske geodatastrategi (udarbejdet af Afdelingen for Landsplan i Selvstyret), 

at det er et mål at etablere et grønlandsk Geoforum. Der har tidligere været udtrykt ønske i Grøn-

land om, at det danske Geoforum kunne bistå med etableringen. 

 

Grønland har nogle særlige geografiske, datamæssige og tekniske udfordringer, som har betydet, at 

de har udviklet særligt tilpassede systemer. Der er derfor behov for et forum, hvor de grønlandske 

geodatainteressenter kan diskutere særlige grønlandske emner. 

 

Der kan være store fordele i et samarbejde med et grønlandsk Geoforum, inden for det offentlige, 

forskningsmæssige og erhvervsmæssige område. Der vil eksempelvis være medlemmer i det grøn-

landske Geoforum, som har naturlige pendanter i Danmark. 

 

Forud for dette kommissorium har der været afholdt et par møder med Asiaq og Afdelingen for 

Landsplan, hvor de grønlandske deltagere udtrykte sig positive over vores henvendelse og tilbud om 

at bistå med etableringen af et Geoforum i Grønland. Behovet for et egentligt Geoforum i Grønland 

er først og fremmest at etablere et mere eller mindre formelt geodatanetværk internt i Grønland; på 

tværs af offentlige organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt private virksomhe-

der. 

 

Det blev drøftet på mødet med Grønland, om udvalget også skal have deltagelse af Færøerne, hvil-

ket der var enighed om, hvorfor udvalget således kaldes ”Nordatlantisk Udvalg”. 

 

Nedenfor er beskrevet udvalgets formål, mål, organisering og økonomi. 

 

 

Formål 

• At udgøre en platform for diskussioner af nordatlantiske geodataemner 

• At skabe interesse for nordatlantiske geodataemner blandt Geoforums medlemmer 

• At bistå Grønland med at etablere og videreudvikle et netværk for geodatainteressenter (evt. 

et Geoforum Grønland) 

 

Mål 

• At udarbejde en handlingsplan med ønsker til resultater, som understøtter formålene 

• At afholde arrangementer, eventuelt i samarbejde med Geoforums arrangementsudvalg 

• At bistå Kortdagsudvalget med at arrangere faglige indlæg ved Kortdage 

• At skrive artikler til medlemsbladet, GEOFORUM, eller til andre medier 

 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2017/National%20Strategi%20for%20Geodata%202018%20til%202021/Documents/National%20Strategi%20for%20Geodata%202018-2021%20DK.pdf
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Resultat og effekt 

Der stiles mod følgende resultat af udvalgets arbejde på kortere sigt: 

• En handleplan for Nordatlantisk Udvalg med planlagte aktiviteter, som kan ses på udvalgets 

side (www.geoforum.dk/nordatlantisk) 

• Udvalget skal bemandes bredt på tværs af Geoforums medlemstyper 

• Nordatlantisk Udvalg har bidraget med afholdelse af arrangementer ved Kortdage (i samar-

bejde med Geoforums Kortdagsudvalg) 

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

 

Med udvalgets arbejde forventes følgende effekt på længere sigt: 

• At samarbejdet og det generelle netværk på geodataområdet imellem Danmark, Grønland og 

Færøerne er blevet styrket 

• At medlemmernes viden om nordatlantiske geodataemner er blevet forøget 

 

Organisering 

Udvalget består som udgangspunkt af ni personer fra Grønland, Færøerne og Danmark (for eksem-

pel tre fra hvert land). Udvalget sammensættes på tværs af offentlige organisationer, uddannelses- 

og forskningsinstitutioner samt private virksomheder. 

 

Udvalgets formand har ansvar for arbejdet og fremdriften i udvalget. Formanden er kontaktperson 

til bestyrelsen og sekretariatet. 

 

Geoforums bestyrelse har én fast plads i udvalget udover de ni udvalgsmedlemmer. 

 

Deltagerne i udvalget kan hver især påtage sig en aktiv rolle i forbindelse med udvalgets aktiviteter. 

 

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt virtuelt. Udvalget kan eventuelt mødes ved Kortdage. 

 

Økonomi 

Deltagerne i udvalget afholder selv udgifter forbundet med mødedeltagelse. Øvrige udgifter aftales 

forud mellem udvalgsformanden og Geoforums sekretariat. 

 

Tidsplan 

• Udvalget nedsættes umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse af dette kommissorium. 

• Bestyrelsen udpeger en formand for udvalget. 

• Formanden udarbejder en liste med mulige kandidater til udvalget. 

• Formanden sender invitationer og kommissorium til kandidaterne. 

• 1. møde forventes afholdt senest to måneder efter, at udvalget er nedsat. 

• På 1. møde gennemgår udvalget kommissoriet og udarbejder en handlingsplan for 2022. 

 

Godkendt af Geoforums bestyrelse den 15. december 2021. 

http://www.geoforum.dk/nordatlantisk

