
Vil du vide mere om, hvordan data kan styrke kommunens strategiske arbejde i forbindelse med 
bosætning og få gode fif til, hvordan du kan få større udbytte af dine data? LIFA har bistået flere 
kommuner med at gøre data operationelle i analyser som grundlag for bl.a. kommuneplanarbejde og 
bosætningsstrategi

De 10 fynske kommuner er fuldt ud engagerede i at tilvejebringe, vedligeholde, anvende 
og udstille geodata, så data er let tilgængelige for myndigheder, virksomheder og 
borgere. Målet er at skabe optimal samfundsmæssig nytte af dataene. Men bruger 
de fynske kommuner de tilgængelige data i forbindelse med den strategiske 
udvikling af egen kommune? Det tror vi, kommunerne gør, men hvordan og til 
hvad?

Vi inviterer derfor til et nyt netværk alene for de fynske kommuner, hvor 
netværksdeltagerne viser konkrete resultater frem og inspirerer hinanden på 
tværs af fagligheder og kommunegrænser. Du får samtidig mulighed for at 
afprøve dine ideer til, hvad data kan bruges til i et relevant tværfagligt forum og 
indblik i, hvilke værktøjer og metoder, der kan hjælpe jer med at få endnu mere ud 
af data.

Netværket danner rammen om en fast kreds af netværksmedlemmer 
udelukkende fra fynske kommuner med et samlet max. deltagerantal på 16, som er sat for 

at få størst muligt udbytte. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet, og der kan 
max. tilmeldes to personer fra hver kommune. Netværksdeltagelsen er ikke bundet op på 
et personmedlemsskab. Det betyder, at man som kommune sagtens kan deltage med 
eksempelvis en planchef til det ene møde og en GIS-konsulent til det næste.

Netværket faciliteres af LIFA-teamet, som har stærke kompetencer, der går på tværs 
mellem strategisk kommuneplanlægning og håndtering, formidling og analyser af 

kommunale data. Derudover er der tilknyttet flere erfarne rådgivere med anden faglig 
relevant baggrund, da vores erfaring siger, at vi er skarpest, når vi går på tværs af de faglige 

grænser.

Der planlægges til en start fire netværksmøder, som alle finder sted i LIFA’s domicil i Odense. Netværksmøde #1 afholdes 
torsdag, den 20. september 2018 fra 9 - 15, og vi har sammensat et spændende program til dagen.

Vi håber, I har lyst til at deltage i netværket og blive klogere sammen med de andre fynske kommuner og os.

Venlig hilsen

Johnny Christensen
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