
 

 

 

Godkjent referat fra møte med lokalavdelingene 
3. april kl. 1400 – 1445 på Sundvolden hotel i foredragssalen  

Tilstede:  

GeoForum Oslo og Akershus: Andreas Dyken  
GeoForum Buskerud: Marius Garnaas,  Francisca Quayson og Lasse Mederud 
GeoForum Vestfold: Kåre Conradsen 
GeoForum Telemark: Leif Kåre Knutsen 
GeoForum Rogaland: Ole Grameltvedt 
GeoForum Hordaland: Ingunn Maria Thorbergsdottir og Gro Helland 
GeoForum Møre og Romsdal: Bjørge Stavik 
GeoForum Sørlandet: Svein Skagen og Merete Sørjoten 
GeoForum Troms: Tommy Jenssen og Janike Rype  
GeoForum Trøndelag: Marit Kviseth 
Sekretariatet:  Wenche Øksnes Fjeldavli, og Marianne Meinich 
Merete Sørjoten og Janike Rype er også med i styret  
 
Forfall : GeoForum Finnmark. Hedmark og Oppland, GeoForum Østfold 

Agenda 
1. StyreWeb test arrangement legges ut for å teste påmeldingsløsning, evaluere og gi 

tilbakemelding til StyreWEB for å forbedre påmeldingsløsningen  

• Lokalavdelingene og styret tester ut, link til påmelding sendes den 23. april.  

• Evalueringskjema sendes til testerne 

• Sekretariatet skal ha møte med styeWeb 29.04.for gjennomgang av evaluering og 
forslag til forbedringer 

 
2. Kurs StyreWEB for lokalavdelingene 30. april. Kurset holdes elektronisk. 

Lokalavdelingene ga tilbakemelding om at de ønsket et generelt innføringskurs for de som 
ikke har deltatt på tidligere kurs. 
 
Spørsmål til styreWEB: 

• Påmelding uten betaling - er det mulig? 

• Opptak av kurset den 30.04. til senere bruk 
 

3. Samarbeid lokalavdelingene- struktur og samarbeid var tema på forrige møte. Saken ble ikke 
drøftet på dette møte.  
 

 
4. Tilskuddsordningen for kompetansetiltak innen plan, kart og geodata- Tilskudd  fra KMD 

Sekretariatet utarbeider mal for søknad om fagdag, søknadsfrist 15. april.  

• Sekretariatet har utarbeidet en mal som lokalavdelingene kan benytte til søknad om 
tilskudd til fagdag tilsvarende GeoForum Telemark. Malen er sendt til 
lokalavdelingsledere. Malen må tilpasses hver enkelt søknad og egeninnsats fra 
lokalavdeling må tydeliggjøres i søknaden. 

 
 

 



 

 

 

• Link til program fra fagdag i Telemark: 
http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/01/Invitasjon-og-Program-Fagdag-
Årsmøte-2018.pdf 

• GeoForum Telemark fikk kr 75 000 i midler fra KMD. Telemark praktiserte gratis for 
medlemmer (tidligere personlige medlemmer), kr 800 for ansatte hos bedrift-
smedlemmer og ikke-medlemmer. Resulterte i 11 nye medlemmer som fikk gratis 
deltakelse.  

• Innspill - mål om at fagdagen ikke gir overskudd, men gir 0- resultat - fagdagen kan 
være et viktig bidrag for å få flere medlemmer. 

• GeoForum Hordaland opplyste at foredragsholdernes honorar er kr 30 000 eks reise. 
Sekretariatet har tidligere opplyst kr 30 000 inkl. reise. Reisekostnader kommer 
derfor i tillegg til fastlagt honorar. 

• Det ble oppfordret til samarbeid med Plannettverket hos fylkeskommunen for å nå 
flere planleggere.  Flere fylkeskommuner er bedriftsmedlemmer – kontaktperson til 
fylkeskommune finnes i styreWEB for hver lokalavdeling. 

• GeoForum Hordaland og GeoForum Rogaland har gjort avtale med 
foredragsholderne om tidspunkt for fagdagen i mai. (Har senere også fått vite at 
GeoForum Hedmark og Oppland arrangerer fagdag 27. mai). 

 

• Sekretariatet har forespurt foredragsholderne om de kan avholde fagdager til 
høsten. De stiller seg positive til også til at lokalavdelinger søker tilskudd fra KMD.   

• Sekretariatet koordinerer fagdager som arrangeres til høsten etter ønske fra 
lokalavdelingene. Sekretariatet følger dette opp.  

• Det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som er planrelatert – dvs også andre 
tiltak. Mer informasjon om ordningen finner dere her: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/lokal-kompetanse-innen-
plan-kart-og-geodata/retningslinjer-for-tilskuddsordningen-for-lokal-kompetanse-
innen-plan-kart-og-geodata/id2549247/ 

 
5. Fagdag som kan arrangeres av flere – standard opplegg.  

Oppfølgingssak fra gruppeoppgave fra Lederkonferansen viste at tema BIM- GIS i 
tillegg til fagdag plan som blir ivaretatt at opplegg fra fagdag med Fredik Holth og 
Einar Bergsholm tilsvarende fagdag i Telemark. 
 
Forslag til tema på fagdag GIS – BIM: tilsvarende opplegg som sesjon på 
Geomatikkdagene. 

• Stikkord: Kobling BIM- Matrikkel 

• Faggruppen Bygg- og anleggsgruppa og bygg, plan og geodata involveres i 
utarbeidelse av program. 

 
 
6. Tidspunkt for lokale geomatikkdager 2020 er utarbeidet: 

 http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-lokalavdelingene/ 
 

7. Felles Roll-ups 
GeoForum sentralt utarbeider roll-up også for lokalavdelingene - roll-up med mer enn 
GeoForums logo. 
Flere lokalavdelinger var positive til dette- sekretariatet utarbeider forslag til felles roll-
up. Sendes lokalavdelingene for forespørsel om felles bestilling. 
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8. Kommunereform – hva gjør GeoForum? 
Forslag: 

• Utveksling av erfaringer i form av å arrangere workshop 

• God presentasjon av Larvik under Geomatikkdagene – formidle erfaringer  
 
 

• Få frem problemstillinger 

• Mye etterarbeid må gjøres også etter kommunesammenslåing 
Sekretariatet følger opp 

 
9. Eventuelt 

Lokalavdelingene ble oppfordret til å sende inn bilder som skal brukes til festskriv om 
GeoForum 50 år. 

 
 

 
Marianne Meinich 

6. april 2019  


