
 

 

 
 
 GeoDanmark 

Weidekampsgade 10 
2300 København S 
 
tlf.: 33 70 33 70 
www.geodanmark.dk 

Nyt medlem af Administrativt Ajourføringsforum 21. november 2022 

Administrativt Ajourføringsforum i GeoDanmark søger et nyt kommunalt medlem - er det dig? 

 

Hvad er Administrativt Ajourføringsforum, og hvad laver vi? 

Administrativt Ajourføringsforum er ét af GeoDanmarks fire fora, som alle understøtter opgaveløsnin-

gen i foreningen. Administrativt Ajourføringsforum er sammensat af 8 fagpersoner; heraf 4 fra kommu-

nerne og 4 fra staten. 

Det er Administrativt Ajourføringsforums opgave at understøtte kommunernes administrative ajourfø-

ring af GeoDanmark grunddata, så data understøtter de samfundsmæssige anvendelsesbehov for 

GeoDanmark grunddata. 

I Administrativt Ajourføringsforum arbejder vi løbende på at udvikle og forbedre metoder og processer 

til ajourføringen af GeoDanmark grunddata. Det vil derfor være et aktiv, hvis du har et skarpt øje for at 

opsøge nye muligheder for at ajourføre data. 

Herudover monitorerer vi den administrative ajourføring med henblik på at målrette ajourføringsaktivi-

teten i kommunerne. 

De kommende år har GeoDanmark øget fokus på vand og klima. Forummet har derfor behov for at 

styrke sine kompetence inden for vand og klima. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab og inte-

resse inden for disse områder. 

De fire fora, som bliver betjent af Fællessekretariatet, samarbejder på tværs og refererer til GeoDan-

marks bestyrelse. 

 

Hvad får du ud af at deltage i Administrativt Ajourføringsforum? 

Du får mulighed for at påvirke og udvikle metoder og processer til ajourføringen af GeoDanmark 

grunddata. Du bliver desuden en del af et stærkt fagligt netværk, hvor vi deler viden og kompetencer 

internt i forummet, men også på tværs af de fire fora. 

Udover vores 4-5 årlige forummøder og workshops, får du mulighed for at deltage i foreningens årlige 

Temadag for de fire fora. 
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Det forventes, at du kan afsætte omkring 5 fulde arbejdsdage til møder samt tilsvarende tid til forbere-

delse. Du skal derfor have afklaret din deltagelse i Administrativt Ajourføringsforum med din leder. 

Møderne afholdes som hovedregel fysisk i KL-Huset i København, men suppleres af virtuelle møder 

efter behov. Du har mulighed for at få dækket dine rejseomkostninger af GeoDanmark. 

På GeoDanmarks hjemmeside kan du læse nærmere i vores kommissorium, om hvilke arbejdsopga-

ver vi har, se hvem vi er, samt orientere dig i vores seneste mødereferater: Administrativt Ajourførings-

forum - geodanmark 

 

Kontaktoplysninger: 

Hvis du vil vide mere om arbejdet i Administrativt Ajourføringsforum, er du velkommen til at kontakte 

forummets Formand Kim Søgaard, Aalborg Kommune på tlf. +45 99 31 20 38 eller mail kim.soe-

gaard@aalborg.dk 

Hvis du er interesseret i at blive vores nye kommunale medlem, så skriv en kort begrundelse og send 

den til Jens Gottlieb, KL - GeoDanmark på mail jego@kl.dk, senest den 6. januar 2023. 

https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/administrativ-ajourfoeringsforum/
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/administrativ-ajourfoeringsforum/
mailto:jego@kl.dk

