
 
Referat fra Lederkonferansen 2020 
 
Åpning av lederkonferansen 
Styreleder Terje Midtbøe ønsket velkommen og informerte om at det har vært mye aktivitet og stort 
engasjement med god økning i medlemsmassen. Året har vært et unntaksår med omlegging av 
påmeldingsløsning og regnskap. 
 
Informasjon fra sekretariatet 
Fra sekretariatet ga Marianne litt generell informasjon om årets aktiviteter og utvikling i medlemsmassen. 
Marianne informerte deretter om status for regnskap og utfakturering hvor ikke alt har gått på skinner. Det har 
vært forsinkelser i utfakturering og vanskelig påmelding for deltakerne i den perioden StyreWeb ble benyttet. 
Etter sommeren ble StyreWeb erstattet med Pindena og denne påmeldingen har fungert tilfredsstillende.  
Sekretariatet har god erfaring med møtene med lokalavdelingene og organiseringen av fagdagen bygg, plan og 
oppmåling som ble gjennomført av 9 lokalavdelinger.  
Sekretariatet ønsker innspill fra lokalavdelingene for arrangement i 2020. 
 
Wenche informerte om status for oppgjør av lokale arrangement, regnskap for 2019 og 
momskompensasjonsordningen hvor det skal sendes klage på avslaget. Enkelte lokalavdelinger vil få 
utfordringer med avslutning av årsregnskapet for 2019 til årsmøte innen fristen.  
Tilgjengelig praktisk informasjon om gjennomføring av arrangement ble frisket opp og merverdiavgifts-
håndtering ble gjennomgått.  
Sekretariatet ble oppfordret til å innkalle kasserere i lokalavdelingene til skypemøte med gjennomgang av dette 
om kort tid. 
 
Sverre informerte om at det blir rimeligere deltakelse for tillitsvalgte i lokalavdelingene på Geomatikkdagene 
også i år. Deltakerne i komiteen ble presentert og det ble informert om at programmet legges ut på app. 
 
Faggruppenes time 
Sverre presenterte Bygg- og anleggsgruppa 

- Ønsker flere medlemmer i gruppa 
- 4 aktiviteter, tiltaksklasser, fagdag fastmerker, foredrag til stikningskonferansen, innspill til høringer 
- Todagersmøte for å identifisere nye  
- Godt oppsving i aktivitetene i 2019 som fortsettes i 2020 

Ivar presenterte Internasjonal gruppe 
- 4 aktiviteter, ICC Tokyo, FIG, jubileumsskriv, internasjonal rapport om kartografi, kartutstilling på 

geomatikkdagene 
- Planlagte aktiviteter, FIG Norge bedre samarbeid, mulig tur til FIG, Terje representerer Norge i ICA, 

kartutstilling geomatikkdagene, ISPRS kongress i juni, følge opp aktiviteter i GI Norden 
- Bedre: avklaring med samfunnsutviklerne 
- Viktig med tilskudd til reiser/aktivitet 
- Økt aktivitet på prosjektbasis med god sekretærfunksjon 
- Budsjett: FIG og ISPRS 

Marianne presenterte Bygg, plan og geodata 
- 4 aktiviteter, innspill til KGK-program, søkt midler fra KMD til kompetanseheving, Det offentlige 

kartgrunnlaget juridiske rolle, samarbeid med plan og temadatautvalget, Høringsseminar 
matrikkelforskrift og høringssvar 

- Planlagte aktiviteter, matrikkelforskriften, KGK, høringssvar SOSI-standard, flere ulike kurs? 
(seksjoneringskurs lokalt) 

- Viktigste fagområde, digitalisering 
- Samarbeid med andre 
- Budsjett: reiser og møter 



Kirsti presenterte UF-gruppa 
- 4 aktiviteter, Geodatastrategi tiltak 25, matrikkelforskriften, studentstand på geomatikkdagene, 

RePRO-prosjektet 
- Viktigste fagområde, bedre handlingsplan i utdanningssektoren, samarbeidet med de ulike 

campusene, faglig bredde, samarbeid med lokalforeninger og andre faggrupper, følge med på 
prosessen med autorisasjonskrav 

- Planlagte, Nasjonal geodatastrategi, RePro, Geovekst, NFR for å prioritere midler til FoU innen 
geomatikk, retningslinjer for utdanningskrav, synligjøre medlemsfordeler for studenter 

- Samarbeid, opprettholde støtten, positivt 
- Budsjett: arbeidsmøter 30 000 

Wenche presenterte Geografisk IT 
- Gruppens 5 medlemmer ble presentert 
- 2 aktiviteter ble gjennomført i 2019, FOSS4G.NO og GeoPils 
- Planlagte aktiviteter for 2020 er videreføring av FOSS4G.NO og GeoPils, samt kartlegge muligheten for 

samarbeid med Meetup nettverket Maptime 
- Gruppen ønsker å søke om midler til sponsing av gratis deltakelse for studenter og reiseutgifter i 

forbindelse med møter 
- Det viktigst for gruppen i 2020 vil være nettverksbygging 

 
Fordeling av ekstra kostnader til lisenser ble drøftet. 
 
Fremtidens GeoForum 

- Vedtektene formuleringsendringer små, Forslag til lokale vedtekter vurderes gjennomgått er 
forholdsvis like, men noen få er helt annerledes. Terje la frem forslag til mal.  

- 2 alternativer. vedlegg til sentrale vedtekter eller selvstendige vedtekter som er like + eventuelle avvik. 
Det siste er vurdert som aktuelt. Prosessen vil ta noen tid før er på plass for alle lokalavdelingene. 
Terje sender ut malen. 

 
Organisasjonsutvikling og økonomi 
 Som innledning til gruppeoppgavene delte Terje og Marianne delte tanker om  

 Organisasjonsutvikling  
o Organisasjonsutvikling – fremstå som en samlet organisasjon  
o Skype møter med lokalavdelingsledere  

 Vedtekter  
o Sentralt og lokalt  

 Økonomi  
 Satsingsområder  

o Nå ut over eget fagmiljø, Organisasjonsutvikling  
o Hva er viktig for medlemmene   

 
 Gruppeoppgave: område det kan jobbes mer med for å styrke hele organisasjonen mer? 

Gruppeoppgave: finansiere kostnader for oppgaver sekretariatet utfører for lokalavdelingene? 
Gruppeoppgave: forslag til bærekraftig finansieringsmåte …. 
Gruppe 1: økonomi og administrasjon bør legges til sekretariatet – tanken om ett org.nr bør forfølges.  

 kostnader for utfakturering er ok. Studenter inn i styret. Skyløsningen benyttes mer av 
 lokalavdelingene som dokumentarkiv. 

Gruppe 2: rekruttering yngre medlemmer og andre fagmiljøer, tekno-fagdager lokalt, mer på ballen til 
bevilgende myndigheter. Opparbeide en yngre profil. 
Gruppe 3: Om organisasjonsbygging: Utvide bruken av skypemøter mellom lokalavdelingene: 
Økonomiansvarlige, Kursansvarlige, Andre? Dele på gode ideer, gode erfaringer og felles utfordringer 
Om økonomi/finansiering: Se på /utrede mulighetene for «konsernmodell» for økonomi: Sentral 
økonomi med avdelinger og prosjekt i økonomi, avregning mot lokalavdelingene.  



Usikkerhet: Ønsker ikke å redusere lokalt engasjement og følelsen av å «miste kontrollen» over egen 
økonomi - Avklare økonomien for deltagere «utenfra» egen lokalavdeling og fra styret/sekretariatet (= 
«kostpris»). Legge inn budsjett for sentralstyret/sekretariat og tilsvarende for lokalavdelingene for å 
delta på andres arrangement.  
Gruppe 4: foreslår å synliggjøre faggrupper med skypemøter? Tydelig opplegg for oppgaver til 
lokalavdelingene, tidspunkt for når ting skal gjøres. Flere aktiviteter på kalenderen. Andelen økonomi 
fordeles etter antall faktura. 
 

Geomatikkstipendet 
Sverre informerte om geomatikkstipendet og at eksisterende komite fortsetter. Det er gjort 2 utbetalinger i 
2019. i fjor ble det søkt om 70 og innvilget 31. Ingen søknader fra studenter i 2019. Neste søknadsfrist blir i 
løpet av januar. 
 
Søkbare midler til lokalavdelingene 
Marianne informerte om ordningen med reisetilskudd det er bevilget 40 i 2019. Troms og Finnmark har søkt og 
fått tildelt midler fra ordningen. Ingunn Maria Thorbergsdottir trer ut av komiteen og erstattes av Bjørge. 
Sekretariatet lager maler som lokalavdelingene kan benytte. 
 
Arbeidsprogram og utkast til foreløpig budsjett 
Marianne presenterte forslag til budsjett for 2020 og gikk gjennom detaljer for poster med endringer fra 
tidligere. Styre jobber videre med forslag til budsjett. 
Forslag om en runde for vedlikehold av e-post adresser i medlemsregisteret. Lokalavdelingene kan bidra med 
vedlikehold av sine medlemmer og verving blant nye kommuner. 
Fremlagt budsjett har et negativt resultat på 529 og muligheter for økte inntekter vurderes. 
 
Arbeidsprogram 2020. Marianne gikk gjennom arbeidsprogram med tiltak for å nå de strategiske målene. 
Arbeidsprogrammet inneholder tiltak innenfor de enkelte områder og ansvar. Marianne oppfordret 
lokalavdelingene til å ha ekstra fokus på studentene. Innspill fra gårsdagen implementeres i 
arbeidsprogrammet.  
Innspill om rekruttering fra områder utenfor tradisjonelle grupper ble foreslått som tiltak. Opprette 
studentprogram – rekrutteringsdag for arbeidsgivere. Gratis medlemskap til studenter ble foreslått. 
Mentorordning? Jobbsøkebase? Innspill til nye bransjer: entreprenør eiendomsjurister  
 
Forventinger til sekretariatet. 
Eksisterende rutiner knyttet til arrangement ble gjennomgått av Wenche.  
Det ble reist forslag om å felles mal om påmelding og prispolitikk. Forslag om at deltakerne betaler hotell selv. 
 
Marianne informerte om søknader til KMD midler. Frist for å rapportere 1. mars. Avtale om å sende en felles 
rapport som skrives og sendes for alle samlet. Sekretariatet ordner dette.  
Lokalavdelingene oppfordres til å tenke gjennom hva de ønsker å søke om midlet til i 2020. 
Marianne informerte også om at modulene arrangement og økonomi er oppsagt i løsningen fra StyreWeb. Det 
ble foreslått å si opp arkiv i StyreWeb og erstatte det med Office 365. Sekretariatet sjekker tilgangs tildeling. 
 
Veien videre - Satsningsområder 2022-2024 
Terje innledet med å fortelle litt om satsningsområdene i inneværende periode som er organisasjonsutvikling 
og det å nå ut over eget fagmiljø. Dette vil være satsningsområder ut 2021. 
Gruppeoppgave: forslag til satsningsområde. Hvordan skal man forholde seg til satsningsområdene? 
Gruppe 4: promotere bredden i faget. Samarbeid med fylkesmannen departement. Eiendomsrett og 
eiendomsmeglere. 
Gruppe 3: fortsette med hovedtrekkene i eksisterende arbeidsprogram. Studentmentor revitalisering. Vi har 
administrasjonen og lokale avdelinger som kan bidra distribuert. Gratis studentplan for hvordan holde på 
studentene. Studentbase som ønsker jobb (sommerjobb) kommuner ønsker seg det.  



Gruppe 2: Nå ut til eget fagmiljø, nå ut til alle fagmiljø som driver med geodata, nå ut til de som jobber med 
klima, miljø og landbruk, nå ut til de som jobber i IT-bransjen med geomatikk 
 Gruppe 1: geodatastrategi, bærekraftsmål, rekruttering, ett satsningsområdet for å spisse innsatsen. 
Nettverksknytning mot andre aktører/bedrifter. Bygge allianser og samarbeidspartnere.  
 
Terje takket for konferansen og ønsket vel hjem! 


