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ARBEIDSPROGRAM 2020 
Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for å nå kjernevirksomhetene: Kompetanse, 

fellesarena og synliggjøring. Arbeidsprogrammet bygger på strategiplan 2019 – 2021.  

Arbeidsprogrammet er et dynamisk dokument. 

 

 

Visjon 

Veiviser til geomatikk  
Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med 
informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering 
og anvendelse 

 

Virksomhetsidé 

Uavhengig interesseorganisasjon for geomatikk 

 

Verdier 

Samlende – Engasjert – Framtidsrettet  
 

Om GeoForum 

GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikkfagenes betydning i samfunnet og skal 

fremstå som en fellesarena for egne medlemmer og andre med interesse for geomatikk. 
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Gjennom kurs og konferansevirksomhet er GeoForum en aktiv pådriver for å utvikle 

kompetansen og bedre rekrutteringen til bransjen.  

Kjernevirksomhetene til GeoForum er: KOMPETANSE, FELLESARENA og SYNLIGGJØRING.  

I strategiplanen er det også angitt satsingsområder for perioden. Det utarbeides årlige 
arbeidsprogram med konkrete tiltak for å innfri ambisjonene i denne planen.  

GeoForum er en selvstendig, uavhengig interesseorganisasjon for geomatikkfagene med ca. 
2 000medlemmer. Organisasjonen består av et styre, 15 lokalavdelinger og sekretariat. 
GeoForums øverste organ er representantskapet som består av GeoForums styre og 
representanter fra lokalavdelingenes personlige medlemmer. Sekretariatet er lokalisert på 
Hønefoss og utgjør 3 årsverk.  

 

Målgrupper:  

• GeoForums medlemmer 
• Offentlig og privat sektor 
• Brukere av stedfestet informasjon 
• Studenter 

 

Forkortelser 

Forkortelser for faggruppene: BA gruppa er Bygg- og anleggsgruppa, BPG- gruppa er Faggruppa Bygg, plan og 

geodata, IG-gruppa er Internasjonal gruppe, UF-gruppa er Utdanning og forskingsgruppa. GB er 

Geomatikkbedriftene, GD er Geomatikkdagene 

 

Oversikt over tiltak 

Tiltak for å nå målsetningene er lagt inn i et samlet dokument. Kapitlene har samme nummer som 

fanene i arket https://geoforum-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EdC6twWjOUVJsGHEnaIrVecBcGoAZluh

xAh1GuTwcLw1Wg?e=PkctME 

  

https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EdC6twWjOUVJsGHEnaIrVecBcGoAZluhxAh1GuTwcLw1Wg?e=PkctME
https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EdC6twWjOUVJsGHEnaIrVecBcGoAZluhxAh1GuTwcLw1Wg?e=PkctME
https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EdC6twWjOUVJsGHEnaIrVecBcGoAZluhxAh1GuTwcLw1Wg?e=PkctME
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KOMPETANSE 

GeoForum bidrar til kompetanseheving for våre medlemmer.  

Målsettinger  

GeoForum skal: 

1. Arrangere attraktive og aktuelle konferanser, seminar, fagdager og kurs med høy 

kvalitet 

2. Være engasjert i utdanning og forskning 

 

FELLESARENA 

GeoForum skal være den naturlige fellesarena innen geomatikk. 

Målsettinger 

 

GeoForum skal: 

3. Tilrettelegge for nettverksbygging mellom medlemmene 

4. Være en arena for fagpolitisk debatt 

5. Holde medlemmene oppdatert gjennom tilgjengelige kanaler 

6. Tilrettelegge for engasjement og samarbeid  

7. Ha spesielt fokus på å involvere unge medlemmer og studenter i GeoForums 

aktiviteter 

8. Delta i nordisk og annet internasjonalt arbeid 

 

SYNLIGGJØRING 

GeoForum skal synliggjøre bruk av geomatikk i samfunnet. 

Målgrupper 

Spesielle målgrupper for SYNLIGGJØRING: 

o Andre fagmiljø som bruker geomatikk 

o Med relevante tidsskrift, konferanser og andre informasjonskanaler 

 

Målsettinger 

GeoForum skal: 
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9. Formidle nytteverdi ved bruk av geomatikk 

9.1 Fremme begrepet geomatikk 

9.2 Bidra til økt rekruttering til fagområdet 

10. Informere om faglige aktiviteter 

11.  Arbeide for at fagstoff publiseres 

  

 

SATSINGSOMRÅDER 
I denne perioden skal GeoForum satse spesielt på følgende områder: 

12. Organisasjonsbygging 

Mål:  

a. Fremstå som en enhetlig organisasjon 

b. Bruke kompetanse og ressurser på tvers i hele organisasjonen 

c. Sørge for at det er attraktivt å bidra i GeoForums arbeid 

d. Se på spesielle tiltak for unge medlemmer/studenter 

 

e. Foreta kompetansekartlegging gjennom medlemsundersøkelser 

f. Øke profesjonaliteten i styret 

 

13. Nå ut over eget fagmiljø 

Mål: 

g. Etablere samarbeid, lokalt og sentralt, med relevante fagmiljø 

h.  Få flere deltakere fra andre fagmiljø til eksisterende arrangement 

i. Få på plass et system for videreformidling av aktuell informasjon til eksterne 

informasjonskanaler 

j. Samle inn gode foredrag om bruk av geomatikk som kan benyttes på andre 

arenaer ut over vårt fagområde 

 

 


