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ÅRSBERETNING FOR 2019 
 

1 Oppsummering  
Kort resyme av årsberetningen: 

• GeoForum består av et sentralt ledd med sekretariat i Hønefoss med 3 ansatte og 15 lokalavdelinger. 

• Representantskapet er GeoForums høyeste organ. Det består av representanter fra lokalavdelingene og styret.  

• GeoForum har 5 faggrupper som bidrar med faglige innspill og aktiviteter. 

• GeoForum hadde ved årsskifte 2 088 medlemmer, herav 1 847 medlemmer (tidligere personlige medlemmer) og 241 bedriftsmedlemmer. 

Markant økning i 2019 etter vervekampanjer. 

• GeoForum fylte 50 år i 2019. Dette ble markert med en jubileumsfest den 5. juni med 88 deltakere. Det ble fakturert med en liten 

egenandel og GeoForum betalte for reise for to fra hver lokalavdeling.  

• GeoForum sentralt og lokalt har samlet 3 474 deltakere på sine arrangement. Det er 223 flere deltakere enn i 2018. (Tilsvarende tall i 

2018; 3 251 deltakere, 127 færre enn 2017).  

o 53 % deltok på lokale arrangement, 47 % sentrale. Normal fordeling er 47 % lokale arrangement, 53 % sentralt.  

▪ Den lokale fagdag Plan, tiltak og oppmålingsforretning – kvalitet i plan og byggesaksbehandling ble arrangert av åtte 

lokalavdelinger 2019 

o GeoForum sentralt har gjennomført 12 kurs- og konferanser med 1 582 deltakere inkludert jubileumsfesten. 2018 var rekordår 

med 300 flere deltakere enn normalt.  

o Lokalavdelingene har samlet 1892 deltakere på sine 22 arrangement. Dette er en stor økning av antall deltakere. Sist det var like 

mange deltakere var i 2011.  

• GeoForum har hatt store utfordringer med regnskapssystemet, påmelding og utfakturering i 2019. Utfordringer har i hovedsak vært 

knyttet til StyreWeb som ble innført 1.1.2019. Påmeldingsløsningen fungerte dårlig og regnskapsdelen tilfredsstilte ikke nødvendige 

lovkrav. Endring var nødvendig. Visma.net ble valg som økonomiprogram. Abacus IT utviklet en løsning med utfakturering ut fra 

opplysninger i påmeldingsskjema. Abacus har ført hele regnskapet for 2019 i Visma.Net. Prosjektet skulle ferdigstilles høsten 2019. 

Styret valgte å engasjere Abacus som ekstern regnskapsfører fra høsten ut 2019 og videre. Dette har ført til store utgifter – utgifter som 

det ikke var budsjettert med. Disse utfordringene har også gått ut over og vært krevende for lokalavdelingene. 

• Momsproblematikk med splitting av moms for kurs og konferanser har også skapt utforinger og adskillig merarbeid. Fire lokalavdelinger 

er momspliktige fordi de har omsetning over kr 140 000. 
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• Utfakturering av alle sentrale og lokale arrangement for 2. halvår (i tillegg til noen fra 1. halvår) ble utfakturert av Abacus i desember, 

totalt ca. 1300 fakturaer. Fakturaene var mangelfulle og etterfølgende kreditnota feilet i utsendingen. Dette har ført til stort merarbeid for 

sekretariatet, lokalavdelingene som har fått mange henvendelser, deltakerne som mottok mangelfulle fakturaene og regnskapsavdelinger 

på de ulike arbeidsplassene.  

• Grunnet sen utfakturering av også lokale arrangement ble oppgjør for lokalavdelingene for hele 2019 frem til april 2020 overført fra 

GeoForum sentralt til lokalavdelingene april 2020. Dette har igjen ført til at det har vært vanskelig i få klarhet i årsregnskapet for hver 

lokalavdeling. Flere lokalavdelinger fører regnskapet etter kontantprinsippet det vil si inntekter føres på det året det kommer inn på konto. 

GeoForum sentral har lagt ut for hotellregninger for lokalavdelingene, samlet kr 1,7 mill. Normalt utbetales oppgjør inneværende år. 

• GeoForum sentralt har tatt i bruk klientkonto i 2019 for å kunne utfakturere for lokalavdelingene. Klientkontoen benyttes ved 

utfakturering og betaling av arrangementskostnader for lokalavdelingene.  

• Årsregnskap for 2019 viser negativt resultat kr 695 409 mot budsjettert negativt resultat kr 171 895. Uforutsette utgifter knyttet til 

tilrettelegging, utvidet påmeldingsløsning, lisenser til programvare og ekstern regnskapsførsel utgjør kr 553 051.  

• Styret vedtok å søke momskompensasjon for 2018 med søknadsfrist 1. september 2019. Frivillige organisasjoner kan søke om 

momskompensasjon – det vil si å få igjen merverdiavgift knyttet til den frivillige aktiviteten i organisasjonen. GeoForum fikk avslag på 

søknaden i desember. Klagen skulle vært behandlet i mars 2020. Søknaden gjaldt GeoForum sentralt og lokalavdelingene. 

• Det var innkalt til Representantskapsmøte på Scandic Lerkendal den 24. mars i tilknytning til Geomatikkdagene. Grunne Covid-19- 

epidemien ble Geomatikkdagene 2020 og Representantskapsmøte avlyst. Det ble innkalt til nytt Representantskapsmøte 3. juni. 

Representantskapsmøte avholdes elektronisk. 

 

2 Innledning 
Årsberetning beskriver GeoForums tilstand.  

Kapittel 13 - årsrapporten viser status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2019. Dette er tiltak for å nå GeoForums kjernevirksomheter 

Kompetanse, Fellesarena og Synliggjøring.  

 

Strategiplanen er for hele organisasjonen. Arbeidsprogrammet er utarbeidet for GeoForum sentralt. Årsberetningen inneholder status for 

GeoForum sentralt og lokalavdelingene.  
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GeoForum sentralt utfakturerer deltakeravgift for lokale arrangement. Utfordringer med regnskapet for 2019 førte til at lokalavdelingen først fikk 

overført oppgjør for sine arrangement i april 2020. Dette skaper utfordringer for årsregnskap for lokalavdelingene der de fleste fører regnskap 

etter kontantprinsippet.    

 

Grunnet Covid-19 epidemien ble Representantskapsmøtet utsatt og Geomatikkdagene 2020 avlyst. Revisor har etterspurt redegjøres for 

konsekvensene Coronasituasjonen får for videre drift av GeoForum og hvilke tiltak som iverksettes for å møte disse utfordringene. Dette er tatt 

med i kapittel 13.  

 

 

 

2.1 Strategiplan og arbeidsprogram 

 

GeoForums strategiplan 2019 - 2021 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2018. Arbeidsprogrammet for 2019 inneholder tydelige tiltak, 

ansvarlig, prioritet og status til hvordan tilstrebe å nå kjernevirksomhetene: Kompetanse, Fellesarena og Synliggjøring. Forslag til 

arbeidsprogram ble lagt frem på lederkonferansen 2019 for innspill før den ble vedtatt av styret. Årsrapporten (siste del av årsberetningen) viser 

status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2019. 

 

«Organisasjonsbygging» og «Nå ut over eget fagområde» er angitt som satsingsområder i perioden.  

 

Det ble etablert et samarbeid med Geomatikkbedriftene for å få frem gode eksempler på bruk av geomatikk som skal spilles inn på konferanser 

utenfor vårt fagområde. Oversikt over aktuelle konferanser ble utarbeidet. Det kom inn få forslag fra Geomatikkbedriftene og det er heller ikke 

gjort stor nok innsats i sekretariatet for å få dette til. Styret har også gitt innspill til dette arbeidet.  

 

Organisasjonsbygging er det andre satsingsområdet. Styret har sett på hvordan GeoForum kan fremstå som en samlet organisasjon. 

Lokalavdelingene er involvert og opptatt av dette. Saken har vært tema på møtene med lokalavdelingsledere og på lederkonferansen.  

Det ble bestemt på Lederkonferansen 2020 at sekretariatet skal utrede forslag til hvordan GeoForum kan organiseres. Økte kostander knyttet til 

hver lokalavdeling med eget organisasjonsnummer, avansert momsregnskap for fire lokalavdelinger og tilbakemelding om at lokalavdelingene 

ønsker å bruke tid på faglig aktivitet fremfor administrative oppgaver er noe av bakgrunnen dette. 

https://geoforum.no/wp-content/uploads/2018/02/Sak-7-R2018-Strategiplan-2019-2021.pdf
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En arbeidsgruppe bestående av representanter fra lokalavdelingene og sekretariatet er etablert vil se nærmere på hvordan GeoForum kan 

organiseres. Resultatet av arbeidsgruppa sitt arbeid legges frem for styret og lokalavdelingene til videre drøftelse.  

 

For å tilstrebe mest mulig like vedtekter, er det utarbeidet en mal for lokale vedtekter. Malen ble gjennomgått på lederkonferansen og i møte med 

lokalavdelingsledere. Sekretariatet har utarbeidet maler og materiell som lokalavdelingene kan benytte. 

 

 
 

3 Organisasjon og administrasjon 
GeoForum besto ved årsskiftet 2019/2020 av styret, 15 lokalforeninger, 5 faggrupper og et sekretariat med 3 ansatte. Total medlemsmasse var 

2 088, herav 1 847 medlemmer (inkludert student- og pensjonistmedlemskap) og 241 bedriftsmedlemmer. Benevnelsen personlige medlem ble 

erstattet av medlem. Dette ble vedtatt på representantskapsmøtet 2019.  

 

Økningen i 2019 var 170 flere medlemmer, 6 færre bedriftsmedlemmer. Økningen i 2018 var totalt 85 flere medlemmer. Vi registrerer at noen av 

bedriftsmedlemmer som har meldt seg ut til gjengjeld har flere medlemmer enn tidligere..  

  

Medlemskontingenten ble utfakturert i mars 2019. Grunnet utfordringer med StyreWeb var det ikke mulighet til å registrere hvem som hadde 

betalt eller ikke betalt. I regnskapet er det ført tapsført kr 20 000 for manglende betalt medlemskontingent. Per 31.12. var det kr 59 101 i 

utestående kontingent for 2019. Dette blir fulgt opp. 

 

 

3.1 Styret  

Representantskapsmøtet ble avholdt 2. april på Sundvolden hotell i Hole kommune. 

Syret har følgende sammensetning: 

Leder:  Terje Midtbø, NTNU 

Nestleder: Simen Slotta, Landbruksdirektoratet 

Styremedlemmer: Linn Fritsvold, Statens vegvesen 

Andreas Holter, Terratec AS 

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune 
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Janike Rype, Tromsø kommune 

Merete Sørjoten, Rambøll AS 

Varamedlemmer: 1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet 

2. Gro Helland, Vegvesenet 

Fagrevisor:   Hverven Revisjon AS ved Rune Elnæs (foretaksnummer 979290861)  

Kritiske revisorer: John Gran, Norkart AS og Geir Mjøen, Kartverket.Kritiske revisorer skal påse at styret følger vedtektene og 

representantskapets vedtak og intensjoner. De skal også revidere regnskapet jf vedtektene §§ 4-2, 4-3. 

Valgkomité:  Alexander Nossum, Heidi Liv Tomren, Arendal kommune og Karoline Skaar, Kartverket 

Arbeidsutvalget (AU):  Terje Midtbø, Simen Slotta og Linn Fritsvold. AU får sitt mandat fra styret jf. § 3-3. 

 

Styret skal utføre de arbeidsoppgavene som er pålagt av Representantskapet og som følger av vedtektene. Styret fastlegger budsjettet og 

arbeidsprogrammet for kommende år og framlegger saker for Representantskapet i tråd med vedtektene. Styret holder møter etter behov. 

Sekretariatet følger opp styrets vedtak.  

 

Det er avholdt 14 styremøter og styret har behandlet 120. Åtte fysiske møter, to i forbindelse med Geomatikkdagene på Sundvollen, og seks 

Skypemøter. Det er i henhold til forutsatt aktivitet med seks fysiske møter per år og Skypemøter ved behov. Saksliste og referat fra styremøtene 

legges ut på nettsidene: http://geoforum.no/om-geforum/styredokumenter/. 

 

Av saker styret har arbeidet med i 2019 nevnes spesielt: 

• Gjennomgang av vedtekter – mal for lokale vedtekter og mindre endringer av vedtektene for GeoForum sentralt 

• Organisasjonsbygging – fremstå som en samlet organisasjon  

• Utfordringer med regnskapssystem og påmeldingsløsning til StyreWeb har vært krevende 

 

Styret har fulgt opp Arbeidsprogrammet i hovedsak ved at daglig leder har informert fra status arbeidsprogram og budsjett i begynnelsen av hvert 

styremøte.  

 

Styret har ikke fått tilsendt regnskap med prognose hver måned grunnet utfordringer med StyreWeb. Styret opplevde dette som lite 

tilfredsstillende. Det er heller ikke i henhold til bokføringsloven, noe revisor kommenterer i revisors beretning. Regnskapet ble ikke bokført etter 

30.06. da det ble besluttet å gå over til et nytt økonomiprogram Visma.net.  

http://geoforum.no/om-geforum/styredokumenter/
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Styret har vært opptatt av å få flere medlemmer og studentmedlemmer spesielt. Studentmedlemskap utgjør 6,5 % av samlet medlemsmasse (11 

flere studentmedlemmer av totalt 2088 medlemmer).  

 

Styret vedtok å søke momskompensasjon for 2018 med søknadsfrist 1. september 2019. Det kreves at regnskapet revideres av registrert revisor. 

GeoForum mottok avslag på søknaden. Klagen behandles våren 2020. 

 

 

3.2 Lokalavdelinger 

Lokalavdelingene er geografisk avgrensede avdelinger av GeoForum og ivaretar organisasjonens formål lokalt. Alle medlemmer av GeoForum 

som er bosatt eller lokalisert innenfor en lokalavdelings område, er samtidig medlem av lokalavdelingen hvis vedkommende ikke ønsker å være 

tilknyttet en annen avdeling. Lokalavdelingene er omfattet av vedtektene § 3-4.  

Lokalavdelingenes aktiviteter er gjengitt i kapittel 12. 

 

Lokalavdelingene er basert på frivillig innsats. De tillitsvalgte utfører en betydelig innsats for GeoForum som organisasjon.   

 

GeoForum har 15 lokalavdelinger:  

• GeoForum Buskerud, leder Marius Garnaas, Hallingskonsult  

• GeoForum Finnmark, leder Marit Krokmogen, FeFo 

• GeoForum Innlandet, leder Siv Byfuglien, Etnedal kommune 

• GeoForum Hordaland, leder Gro Helland, Statens vegvesen 

• GeoForum Møre og Romsdal, Bjørge Stavik, Aukra 

kommune 

• GeoForum Nordland, leder Lars Christian Utvik, Bodø 

kommune 

• GeoForum Oslo og Akershus, leder Andreas Dyken, 

Kartverket 

• GeoForum Rogaland, leder Steinar Wergeland, Kartverket 

• GeoForum Sogn og Fjordane, leder Bjørn Inge Fossen, 

Luster kommune 

• GeoForum Sørlandet, leder Merete Sørjoten, Rambøll AS 

• GeoForum Telemark, leder Leif Kåre Knutsen, Kartverket 

• GeoForum Troms, leder Tommy Jenssen, Harstad kommune 

• GeoForum Trøndelag, leder Marit Kviseth, Skaun kommune 

• GeoForum Vestfold, leder Kåre W. Conradsen, Tønsberg 

kommune 

• GeoForum Østfold, leder Espen Danevad, Sarpsborg 

kommune 
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Noen lokalavdelinger har drøftet om de skal følge geografisk inndeling etter regionsreformen. Dette er en sak som lokalavdelingene selv har tatt 

initiativ til og er opp til hver enkelt lokalavdeling.  

 

Lokalavdelingene har hatt stor aktivitet i 2019 med 1 892 deltakere på 22 arrangement. Det er 378 flere deltakere og ett mer enn arrangement mer 

i 2018. Noen lokalavdelinger samarbeider om arrangement.   

 

Lokalavdelingenes aktiviteter har i større grad blitt synliggjort på nettsidene og i Posisjon. Lokalavdelingsledere presenteres i Posisjon. Digitale 

møter med lokalavdelingene og sekretariatet for informasjon- og erfaringsutveksling. Fagdagen plan og oppmåling har vært arrangert i åtte 

lokalavdelinger i 2019. Mange søkte og fikk tilskudd av KMD til gjennomføring av denne fagdagen. Sekretariatet utarbeidet mal for søknaden og 

rapport på vegne av hver lokalavdeling.  

 

Lokalavdelingene har hatt fokus på verving og dette har gitt gode resultater.  

 

Styreleder eller daglig leder har blitt invitert til lokale geomatikkdager eller andre arrangement.  

 

GeoForum sentralt har vært opptatt av og lagt til rette for at sekretariatet utfører administrative oppgaver for lokalavdelingene slik at deres 

frivillige innsats i størst mulig grad brukes på engasjement og lokale aktiviteter. Lokalavdelingene har brukt mye tid på administrative oppgaver i 

2019. 

 

Utfordringer med regnskap- og påmelding har gått utover lokalavdelingene i form av: 

• Påmeldingsløsningen fra StyreWeb var dårlig – lokalavdelingene fikk mange henvendelser fra de som forsøkte å melde seg på men ikke 

fikk det til.  

• StyreWeb hadde ikke oversikt over åpne poster derfor var det heller ikke mulig for GeoForum sentralt å følge opp manglende betaling. 

Dette gjaldt flere lokale arrangement utfakturert første halvår. 

• Utsending av manglende fakturaer i desember førte til en storm av henvendelser også til lokalavdelingene 
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• Sen utfakturering av lokale arrangement i hovedsak fra andre halvår førte til manglende utbetaling av oppgjør fra GeoForum sentralt i 

2019. Oppgjøret ble utbetalt i april 2020. Oppgjøret ble utbetalt til hver lokalavdeling som en sum, uten å kunne skille på hvilke 

arrangement det var knyttet til i 2019. 

• For de fire lokalavdelingene som er momspliktige er det ikke å forvente at kassererne i lokalavdelingene skal ha inngående kjennskap til 

splitting på moms.  Sekretariatet og Abacus har vært behjelpelig med grunnlag og betaling av moms. Dette har noen ganger likevel blitt 

forsinket eller feil. Feilfakturering i desember 2019 har krevd mye tid og ressurser.  

• Det skal utarbeides rutiner for rapportering til lokalavdelingene i 2020 

 

Det er gjennomført fire møter med lokalavdelingsledere og sekretariatet for erfaring- og informasjonsutveksling. Møtene er avholdt elektronisk, 

med unntak av ett av møtene som fant sted under Geomatikkdagene. 

 

Saker som er diskutert i møtene er bl. a: 

• Informasjon og erfaringsutveksling fra lokale geomatikkdager og fagdager 

• Fagdagen Plan, tiltak og oppmålingsforretning  

• Utfordringer med påmeldingsløsning fra StyreWeb 

• Organisasjonsbygging – hvordan fremstå som en samlet organisasjon 

• Gjennomføring av vervekampanje  

• Forventinger til sekretariatet 

• Informasjon om hva sekretariat kan tilby av tjenester 

• Moms – hvordan dette skal håndteres for de fire lokalavdelingene det gjelder. Informasjon er lagt ut på nettsidene.  

• Nytt regnskapsprogram 

o Fordeling av ekstra kostnader til lisenser som er nødvendig for at sekretariatet skal utfakturere for hver lokalavdeling.  

 

Informasjon, retningslinjer, referat fra møte med lokalavdelingsledere er lagt ut på nettsidene: http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-

lokalavdelingene/.   

Det er avsatt søkbare midler for å dekke høye reiseutgifter knyttet til aktiviteter i lokalavdelingene. GeoForum Troms og Finnmark søkte og fikk 

dekket kr 30 000 av reiseutgifter i forbindelse med Lokale geomatikkdager i 2019.  

Gratis deltakelse på sentrale arrangement for lokalavdelingsledere med unntak av Geomatikkdagene. 

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

GeoForum har fem faggrupper: 

• Bygg- og anleggsgruppa. Leder Trond Arve Haakonsen overtok etter mangeårige leder Knut Erik Tandberg. 

• Geografisk IT. Har ingen leder per dags dato 

• Faggruppa Plan, bygg og geodata, Siv Byfuglien, Etnedal kommune er leder.   

• Faggruppa Utdanning- og forsking. Leder Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet 

• Internasjonal gruppe, Leder Ivar Maalen Johansen, NMBU overtok etter mangeårige leder Tor Valstad 

 

Faggruppene er viktige bidragsytere til faglig aktivitet sentralt. Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten- bakerst i årsberetningen.  

Likevel nevnes spesielle saker for hver faggruppe: 

 

Geografisk IT 

Faggruppen har jobbet med å identifisere sine satsningsområder rettet mot aktiviteter med «yngre» geomatikere som er opptatt av IT som 

målgruppe. Gruppen arrangerte i 2019 Foss4G.NO 13. november som var GIS-dagen. Flere av deltakerne møttes til GeoPils på pub i nærheten 

etter arrangementet.  

 

Bygg, plan og geodata 

Flere i faggruppa var med i programkomiteen og gjennomføringen av konferansen Plan, bygg og geodata – kommunal geomatikkonferanse. 

Svært gode tilbakemeldinger på programmet. Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle ble avholdt i oktober med målgruppe kommunale 

saksbehandlere og jurister. Lite møtevirksomhet gjennom året, men stor faglig aktivitet gjennom nevnte arrangement.  

 

Bygg og anleggsgruppa 

Trond Arve Haakonsen (SVV), Trond Petter Eide (Skanska), Olav Vadder (ScanSurvey), Runar Yri (Leica) utgjør gruppa). Solveig Fiskaa 

(Trimble) takket ja til å være med i gruppa, men gikk tilbake på dette da hun fant seg ny jobb i helt annen bransje. BA-gruppa ga innspill til 

Stikningskonferansen 2019 og 2020. Har utarbeidet forslag til endringer i Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning – konkret om 

tiltaksklasser. Også utarbeidet fagdag fastmerker 2020. 
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Internasjonal gruppe 

Ivar Maalen-Johansen er ny leder av gruppa, etter at Tor Valstad fratrådte. Kirsti Lysaker er ny representant for FIG, mens Dag Høgvard (KMD) 

er foreslått som nytt medlem i faggruppa, men er ikke forespurt foreløpig. Kristoffer Kristiansen representerer ICA i gruppa, og deltok på ICC i 

juli 2019. Kun et møte i 2019. 

 

Utdanning – og forsking 

Mye tid ble brukt på tiltak 25 i handlingsplan for nasjonal geodatastrategi (T-25: utdanninger innen geomatikk skal holde et høyt nivå), og det ble 

gjennomført fire møter i gruppa i 2019. Fremdriften for aksjonspunkter i handlingsplanen var ikke tilfredsstillende i 2019. Dette ble formidlet til 

KV i to rapporteringer, hhv juli 2019 og januar 2020. En god plan for 2020 er laget, med mesteparten av arbeidsbyrden lagt til siste tre kvartal av 

2020.  

 

 

Økonomi faggruppene 

Det ble bevilget midler til faggruppene for å tilfredsstille til økt aktivitet.  

• Geografisk IT har fått midler til promotering av FOSS 4G.NO og til å tilby lav deltakeravgift og gratisdeltakelse til studentmedlemmer 

spesielt 

• Internasjonal gruppe, deltakelse og reise på ICA konferansen i Tokyo for Kristoffer Kristiansen. Polarinstituttet fikk 1.plass på 

kartutstillingen.  

• Bygg, plan og geodata. Inspirasjonstur til Tromsø. Informasjonsmøte om klimautfordringer i nord generelt og Tromsø kommune spesielt 

ble avlyst dagen før. God tid til gjennomgang og innspill til arbeidsprogrammet.      

• Bygg, og anleggsgruppa. Middag etter møte, samt reise for gruppemedlem til møter 

• Utdanning og forskningsgruppa; middag etter møte, samt reise for gruppemedlemmer til møter 

 

Faggruppene bidrar med betydelige inntekter i form av sentrale arrangement. Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten (bakerst i 

årsberetningen). 
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3.4 Sekretariatet 

Sekretariatet har bestått av daglig leder Marianne Meinich, prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann og rådgiver Wenche Øksnes Fjeldavli – til 

sammen 3 årsverk.  

 

Sekretariatet ivaretar GeoForums løpende funksjoner i samsvar med vedtatte arbeidsprogram og budsjett, iverksetter styrets vedtak, er et 

serviceorgan for lokalavdelingene gjennom blant annet påmeldingsskjema, legge ut informasjon på nettsidene, utfakturering og oppfølging av 

lokale arrangement. Det er utfakturert 22 arrangement for lokalavdelingene. Av disse har sekretariatet utfakturert 12 og Abacus 10.  

Sekretariatet yter sekretariatsbistand til faggruppene og følger opp faggruppenes vedtak. Daglig leder er redaktør for Posisjon og hele 

sekretariatet bidrar i arbeidet med Posisjon.  

 

Spesielle saker i sekretariatet i 2019 

• Innføring av StyreWeb som medlemsregister, økonomiprogram og påmeldingsløsning i 2019. Forsinket fra 2018.  

o Medlemsregisteret fungerte bra. Lokalavdelingene har tilgang til egne medlemslister. 

o Påmeldingsløsningen fungerte dårlig.  

o Økonomiprogrammet tilfredsstilte ikke lover og krav.  

o Utfordringer med StyreWeb var svært tidkrevende for alle i sekretariatet og lokalavdelingene  

o Utfakturering krevde at påmeldingene var registrert i påmeldingsløsningen til StyreWeb. Da vi valgte å bruke påmeldingsløsning 

fra Pindena måtte hver enkelt deltaker legges inn manuelt inn i StyreWeb med opp mot 70 klikk for å legge inn en deltaker.  

o Bokføring for 2019 ble forsinket. Bokføring av 2019 ble ikke påbegynt før i april.  

 

• Sekretariatet har tatt i bruk klientkonto for å kunne utfakturere for lokalavdelingene.    

  

• Styret besluttet å gå over til nytt regnskapssystem sommeren 2019.   

o Pindena påmeldingssystem ble igjen tatt i bruk til påmelding, en utvidet løsning som ivaretar moms. 

o Visma.net ble innført som nytt økonomiprogram 

o Abacus IT AS utviklet en integrert løsning mellom påmeldingssystem og økonomiprogram. Utfakturering ut fra opplysninger i 

påmelding. Splitting på moms er ivaretatt. 

o Løsningen ble forsinket av ulike årsaker. 
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o Abacus har ført hele regnskapet for 2019 i Visma. Abacus anså arbeidet for mer og mer krevende ut over høsten. Store 

utfordringer med å hente ut opplysninger fra StyreWeb  

o Styret har gjennom hele året uttrykt bekymring over forsinket og manglende rapportering av regnskapet. Regnskapet er ikke 

bokført siden 30.06. 2019. 

o Tilrettelegging, lisensutgifter og ekstern regnskapsføring kostet samlet kr 553 051.  

 

• Merverdiavgift knyttet til kurs- og konferansevirksomhet. 

GeoForum utfakturerer kurs og konferanser med moms fra 2019. Dette gjelder kostnader som er momspliktige som servering og 

overnatting. Deltakeravgiften er undervisning og er ikke momsbelagt. Se eget kapittel om merverdiavgift. 

  

• Revisor har etterlyst sporbarhet av utfakturert deltakeravgift i forhold til påmelding. Grunnlag for utfakturering hentes direkte fra 

påmeldingsløsning fra 2019. Splitting på moms i påmeldingsløsning er nytt fra 2019. 

 

• GeoForum Oslo og Akershus, Innlandet, Hordaland og Trøndelag har mer enn kr 140 000 i årlig omsetning og er momspliktig for kurs og 

konferansevirksomheten. Sekretariatet har rapportert moms for disse lokalavdelingene frem til høsten da Abacus overtok rapporteringen. 

 

• Momskompensasjon. Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – det vil si å få igjen merverdiavgift knyttet til den 

frivillige aktiviteten i organisasjonen. GeoForum søkte tilskudd fra ordningen for regnskapsåret 2018 for GeoForum sentralt og alle 

lokalavdelingene. Søknad om momskompensasjon krever at regnskapet er revidert av registrert revisor. Sekretariatet brukte mye tid 

søknaden etter standardoppsett. Revisor gikk gjennom søknaden før den ble sendt inn. 

GeoForum mottok avslag på søknad om momskompensasjon i desember 2019. Grunnen var at GeoForum ble oppfattet som en 

bransjeorganisasjon og at det var for tett knytning mellom tema på kurs og arbeidsfeltet til deltakerne. GeoForum har sendt inn klage som 

behandles av nemd i løpet av våren 2020.  Behandlingen av klagen er forsinket. 

 

• Det ble sendt ut ca. 1 300 mangelfulle fakturaer av ekstern leverandør i desember 2019. Grunnet utfordringer med StyreWeb var det ikke 

sendt ut fakturaer for deltakeravgift for sentrale og lokale arrangement siste halvår, og noen lokale arrangement fra først halvår. 

Påfølgende kreditnota feilet i utsendingen. Det første til at mottakerne mottok to fakturaer, en feil og en riktig. Sekretariatet har hatt en 
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storm av henvendelser fra deltakere som mottok fakturaene og regnskapskontor på hver arbeidsplass. Også lokalavdelingene fikk mange 

henvendelser. Det er svært beklagelig og vært krevende.  

     

• Sykefraværet i sekretariatet var 4,4 % i 2019. 

 

   

4 Medlemsutvikling  
GeoForum hadde en positiv medlemsutvikling i 2019 som i 2018.  
 

GeoForum hadde ved årsskifte 2 088 medlemmer, herav 1 847 medlemmer (tidligere personlige medlemmer) og 241 bedriftsmedlemmer. 

Det er en økning med 164, 170 flere medlemmer (inkludert student- og pensjonistmedlemskap) og 6 færre bedriftsmedlemmer. Antall 

bedriftsmedlemmer har vært stabilt gjennom mange år. Noen bedriftsmedlemmer har til gjengjeld flere medlemmer blant sine ansatte.   

 

Økningen i medlemstallet er 249 fra 2017. Etter nedgangen i antall medlemmer i 2016 og 2017 har det vært økt fokus på hvordan vi kan få flere 

medlemmer, også studentmedlemmer. Arbeidet har resultert i en bevisstgjøring om å kommunisere hva GeoForum jobber for og for hvem. Det er 

sett på medlemsfordeler for ulike medlemsgrupper – likevel er det faget, geomatikk hvordan vi fremmer dette for medlemmer spesielt i form av 

ulike tiltak som er viktig for medlemmer.  
 

Det ble gjennomført flere vervekampanjer i 2019:  

• Våren 2019 der et nytt medlemmer ble trukket ut til gratis deltakelse på Geomatikkdagene. 

• Egne fordeler i form av rabatter for bedrifter som har medlemskap og medlemmer på Geomatikkdagene, som jubileumsrabatt GeoForum 

50 år 

• Rabatt eller gratis deltakelse på lokale arrangement for medlemmer 

 

Mange lokalavdelinger har bidratt med stor innsats i dette arbeidet. Rabatter eller gratisdeltakelse for medlemmer førte til at flere meldte seg inn i 

forbindelse med påmelding til lokale arrangement. 

 

Studentmedlemskap utgjør vel 6,5 % av samlet medlemsmasse, 7,5 % av alle medlemmer. Dette er en markant økning de siste årene.  

Medlemmene er medlem i lokalavdelingen, hovedsakelig ut fra hvor de er bosatt.  
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Medlemsutvikling medlem og bedriftsmedlem:  Grafen viser medlemsutvikling medlemmer  

 

Dato Totalt Medlemmer Bedriftsmedlemmer

2019 2088 1847 241

2018 1924 1677 247

2017 1839 1586 253

2016 1859 1602 257

2015 2028 1766 262

2014 2028 1775 253

2013 2053 1799 254

2013 2096 1844 252

2011 2094 1850 244

2010 2052 1801 251                
 

 

5 Sentrale arrangementer 
Sentralt er det i 2019 gjennomført 12 konferanser og kurs med til sammen 1 582 deltakere. Det er ca. 150 deltakere flere enn vanlig. 

Det er likevel en nedgang med 153 færre deltakere i forhold til 2018 med 13 arrangement ett år med ca. 300 flere enn det som er vanlig. 

 

Den Kloke Teknologi hadde også i år rekorddeltakelse med 344 deltakere, rekorddeltakelsen i 2018 var 318 deltakere. 

 

Mer informasjon om hvert arrangement fremkommer av årsrapporten – siste kapittel i årsberetningen. 

 

Faste arrangement er Geomatikkdagene, Stikningskonferansen, X, Y og Z, Den Kloke Teknologi, Geodesi- og hydrografidagene og Plan, bygg 

og geodata - Kommunal geomatikkonferanse, GIS-kurs og FOSS 4G.NO. 
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6 Rekrutterings- og profileringsprosjektet 
Tiltak 25 i handlingsplan for nasjonal geodatastrategi ser på utdanninger og rekruttering under ett, og UF-gruppa gjør det samme. Rekruttering- 

og profileringsprosjektet (RePro) opererer med eget budsjett, selv om prosjektet ligger under UF-gruppa. Det ble brukt totalt kr 42 500,- i 

prosjektet i 2019, som deles på GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene med ca. kr 14 000 på hver. Dette inkluderer kr 40 000 som er satt 

av på balansen, som er prispenger som skal deles ut i 2019 for beste geomatikkoppgaver i 2019. Det var for lite trøkk på sosiale medier i 2019, da 

avtalen med studenten som skulle hatt ansvar for dette ikke var god nok. 

• Tilstedeværelse og gode historier fra bransjen og om teknologi på Facebook, skrevet av Sverre 

• Beste geomatikkoppgaver 

www.geomatikkbransjen.no fungerer mest som en statisk side med generell informasjon om studiesteder og karrieremuligheter. Oppdateringer 

skjer i hovedsak på facebook.com/geomatikk. Nettsiden www.geomatikkbransjen.no er gammel og utdatert. Vi har tidligere fått tilbud på 

oppgradering av denne plattformen, som vil bli en kostbar affære. Alternativet er å lage en ny side fra bunnen, som kan gjøres av sekretariatet, 

men som vil ta litt tid. Det ble i UF-gruppa i desember 2019 anbefalt av Sverre ser på ny nettside. 

Utdanningsinstitusjonene melder om tilfredsstillende søknadstall i 2019. 

Beste geomatikkoppgaver for 2019 skulle annonseres på Geomatikkdagene 2020, men ble utsatt siden Geomatikkdagene ble avlyst.   

 

7 Fagpolitisk aktivitet 
Møter med viktige aktører i bransjen er en del av GeoForums virksomhet.  

Det ble i 2019 gjennomført møter med: 

• Kommunal – og moderniseringsdepartementet 

• Kartverket 

• Geomatikkbedriftene 

• Samfunnsutviklerne 

• NITO 

• Fellesmøte med KS, DiBK og NKF  

Sekretariatet følger opp saker som krever oppfølging.  

 

Agenda før møtene er gjensidig informasjon, samarbeid, forventninger til GeoForum og bidrag til stoff til Posisjon. 

http://www.geomatikkbransjen.no/
http://www.geomatikkbransjen.no/
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• GeoForum ga høringssvar til forslag til forskrifter til matrikkeloven.  

• GeoForum er representert i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen, SLG. Det er et forum for relevante bransjeforeninger og 

myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.  Janike Rype er GeoForums representant 

• Mona Høiås Sæther er GeoForums representant i Nasjonalt geodataråd. 

  

8 Internasjonal virksomhet  
GeoForum er medlem av de internasjonale organisasjonene FIG/CLGE (sammen med Samfunnsutviklerne), ICA, ISPRS og GI Norden. 

Styret skal utpeke representanter til de internasjonale organisasjoner det er opprettet medlemskap i (vedtektene § 3-3) 

Sverre Røed-Bottenvann er nettverkskoordinator i nettverket GI Norden. Medlemene i internasjonal gruppe representerer de internasjonale 

organisasjonene vi har medlemskap i.   

Kristoffer Kristiansen deltok på ICC i Tokyo juli 2019, hvor Terje Midtbø ble valgt til ny visepresident i ICA. 
 

 

9 Stipend  
GeoForum ønsker gjennom stipendordningen å støtte sine medlemmer til faglig utvikling, utdanning og kompetansebygging. Medlemmer og 

spesielt studentmedlemmer har mulighet til å søke. Stipendfondet har tidligere vært en samfinansiering der lokalavdelingene har betalt kr 2 000 

hver, GeoForum sentralt kr 20 000. GeoForum sentralt har siden 2018 bekostet hele stipendordningen.     

 

Syv medlemmer søkte på stipend i 2019, med en total søknadssum på kr 70 500. Av disse fikk åtte innvilget stipend samlet kr 31 000, men ikke 

alle godtok stipendet. Det ble utbetalt kr 20.000. Ingen søknader fra studenter i år. 

Stipendfondet, altså ubenyttede midler fra tidligere år var i 2019 på kr 64 112. Det er ikke brukt av stipendfondet i 2019. På grunn av økte andre 

utgifter i 2019 blir det ikke avsatt ubrukte midler til stipendfondet ved årets slutt. 

 

Stipendkomiteen var i 2019 bestående av Gro Helland, Statens vegvesen og Andreas Dyken, Kartverket.  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/kart/samarbeid-om-kart1/samarbeidsforum-ledninger-grunnen/id723667/
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10 Lederkonferansen 
Lederkonferansen er møteplass for lokalavdelingene, faggrupper, sekretariat og styret. Lederkonferansen ble avholdt 9.-10. januar på Scandic 

Oslo City. Omvisning på Oslo observatorium ved Bjørn Geirr Harsson. 

 

Som ledd i å fremstå som en enhetlig organisasjon ønsker styrtet å drøfte viktige spørsmål lokalavdelingene og faggrupper før viktige 

beslutninger ble konkludert.  

 

Saker på lederkonferansen januar 2019 som ble drøftet var: 

• Koordinering av lokale geomatikkdager for å unngå at disse arrangeres samtidig. Informasjon om tid og sted legges ut på nettsidene og 

sekretariatet informerer utstillere spesielt. 

• Samarbeid om lokale geomatikkdager for flere lokalavdelinger? Arrangeres hvert år eller hvert annet år?   

• Lokale fagdag etter opplegg utarbeidet av sekretariatet. GeoForum Telemark presenterte program for fagdag med tema Plan, tiltak og 

oppmålingsforretning – kvalitet i plan og byggesaksbehandling med Fredrik Holth og Einar Bergsholm, begge NTNU. Flere 

lokalavdelinger ønsket å arrangere tilsvarende fagdag og at sekretariatet skulle tilrettelegge for dette.  

• Merverdiavgift. Gir utfordringer men også muligheter for de lokalavdelingen som har mer enn kr 140 000 i avgiftspliktig omsetning. 

Utfordringen for lokalavdelingene er knyttet til endring av regnskapsprinsipp. Fakturamottaker på sin side kan gjøre fradrag for mva-

delen på fakturaene og dermed reduserte kostnader for deltakelse. 

• Søknad om momskompensasjon for 2018 for frivillig aktivitet. Kan få igjen ca. 70 % av all moms som har betalt.  

• Gjennomgang av muligheter i StyreWeb 

• Regionsreform – betydning for inndeling av lokalavdelingene. Sake ble drøftet. Lokalavdelingene behøver å følge inndeling i 

regionsreformene.   

 

Gruppearbeid var:  

1. Hvordan få flere medlemmer 

2. Forslag til tema for fagdager lokalt – program utarbeides av sekretariatet  

 

Det ble gitt informasjon fra styret, sekretariat og faggruppene om aktiviteter i foregående år og hva de var opptatt av. Styrets forslag til 

arbeidsprogram og budsjett ble forelagt. Valg av stipendkomité og komité som skal behandle søknad om midler er i henhold til retningslinjer ble 
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valgt. Midler til lokalavdelingene blir tildelt lokalavdelingene etter søknad for de som har høye reisekostnader og lav egenkapital for å ivareta 

lokalavdelingenes aktiviteter.   

Stipendkomitéen 2019 besto av: Gro Helland, Andreas Dyken, Kartverket og Sverre Røed-Bottenvann som sekretær. 

Komite som skal behandle søknad om midler til lokalavdelingene: Ingunn Maria Thorbergsdottir, Andrea Dyken og Marianne Meinich som 

sekretær. 

 

Innspill fra lederkonferansen ble fulgt opp av sekretariatet og styret. 

 
 

11 Økonomi 
GeoForum har opparbeidet seg en solid egenkapital. Det har vært en trygghet for GeoForum i 2019, ett år preget av store uforutsette utgifter og 

forsinket utfakturering. Egenkapitalen per 31.12.2019 var kr 4 573 825. Det er kr 695 409 mindre enn 31.12.2018.  

 

Inntekter fra kurs- og konferansevirksomhet er den største inntektskilden for GeoForum og tilsvarer 75 % av samlet inntekt, kontingent 22 %.  

De største utgiftene, nærmere 50 % av totale utgifter er knyttet til kurs- og konferanser. 

 

Resultat fra kurs og konferanser er kr 1,9 mill. Dette er kr 323 096 mindre enn for 2018. (kr 471 110 i mindre inntekter, kr 147 954 lavere utgifter 

enn 2018). 

Det skyldes i hovedsak: 

• Fortjenesten i 2018 var rekordhøy med 2,2 mill. (2017; 2,1 mill. 2016; 1,8 mill.) 

• Jubileumsfest, GeoForum 50 år som var ett av arrangementene. Underskuddet var ca. kr 187 000    

Inntekter fra medlemskontingent utgjør nå en større andel av inntektene etter økning av medlemskontingenten for bedriftsmedlemmer i 2018. 

 

Inntekter og utgifter knyttet til kurs- og konferansebiten er lavere enn budsjettert. Årsaken er i hovedsak at det var første året GeoForum 

budsjetterte med netto inntekter og utgifter. Det var ikke endelig klarlagt hvilke inntekter og utgifter vi fikk momsfradrag for da budsjettet for 

2019 ble vedtatt.  

 

Resultatet for kurs og konferanser er likevel som budsjettert. 
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Det er i 2019 gjort forholdsmessig fradrag for faste driftsutgifter knyttet til virksomheten. Forholdsmessig fradrag er 35 % av moms for 

driftskostnader som husleie, revisjon, datakostnader.  

 

Regnskapet for 2019 er som tidligere nevnt ført i Visma.net av ekstern regnskapsfører, Abacus. Regnskapet ble ført i StyreWeb til og med 30.06. 

Regnskapet fra StyreWeb ble «overført» til Visma.Net. Noen utgifter er bokført andre kontoer enn tidligere. Daglig leder har gått gjennom de 

aller fleste kontoer og kontrollert. Noe avvik har blitt akseptert som for eksempel utgifter til representantskapsmøte kr 35 000 som er dagpakker 

for representantene. Disse utgiftene er ført som varekost Geomatikkdagene fremfor representantskapsmøte.  

 

Utgifter til styremøte var i 2019 kr 91 107. Det er 50 000 lavere enn i 2018 og utgjør tilnærmet halvparten av utgiftene i 2017. Årsaken til lavere 

utgifter er i hovedsak at det ikke er avholdt to dagers møter i 2019. Utgifter til styremøter er splittet på flere kontoer. 

 

Annonseinntekter til Posisjon har hatt en markant nedgang de siste årene. Annonseinntekter i 2019 var kr 89 600 som er 24 000 lavere enn i 

2018. Det må gjøres en enda større innsats for å få flere annonser. Det ble tilbudt en rabatt for utstillere til Geomatikkdagene som ønsket å 

annonsere i Posisjon nr. 1 i 2020. Dette førte til to flere annonser.  

 

Styret har akseptert at inntekter og utgifter til kurs og konferanser ikke føres på egne prosjekt i 2019, det vil si at vi ikke kan se inntekter og 

utgifter for hvert kurs og konferanse. Daglig leder har åpnet alle utgående fakturaene og på den måten fått oversikt over netto inntekter til hvert 

arrangement. For å få oversikt over nettopriser for hotellkostnader må man finne ut hvor mye av moms 12 % som er overnatting og hvor mye 

som er arealleie av foredragssal. Det gis ikke momsfradrag for arealleie som er leie av foredragssalen fordi dette blir ansett som undervisning 

som det ikke gis fradrag for.  

 

Sekretariatet har utarbeidet et konteringsbilag som gir oversikt over grunnlag for momsfradrag for hotellfakturaer. Dette er gjort for hotellfaktura 

1. halvår. Dette vil bli fulgt opp i 2020 på en enklere og mindre arbeidskrevende måte ved å hente opplysninger fra påmeldingen. For 

gratisdeltakere som programkomité, foredragsholdere og andre som ikke belastes deltakeravgift, beregnes uttaks-mva (utgående mva), og 

inngående mva derfor fradragsføres. Dette ble korrigert helt på tampen i regnskapet for 2019.  

 

Sekretariatet utarbeider budsjett og prognose for hvert arrangement. Utfordringene med budsjett og prognose i 2019 var å budsjettere med 

nettoutgifter - ta hensyn til den delen av deltakeravgiften som var momsbelagte utgifter og inntekter. Dette gjaldt også prognoser. Hele 

sekretariatet har opparbeidet seg bedre forståelse for momsbehandling av kurs og konferanser i 2019 og våren 2020. Vi har hatt gjennomgang 
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med revisor for å forsikre oss om at vi utfakturerer kurs- og konferanser med moms på riktig måte. Splitting på moms ble ansett som avansert 

momsbehandling.   

 

Oversikten nedenfor viser utviklingen i økonomi knyttet til kurs og konferanser. Regnskapet viser nettoinntekter for kurs og konferanser fra 

2018. 

Utvikling økonomi: 

År Omsetning Resultat 
Ant. 

arrangement 

Ant. 

deltakere 

2019 8 522 567 -695 409  12 1582 

2018 8 957 465 196 949 13 1735 

2017 9 381 028 59 903 8 1427 

2016 8 119 193 271 165 10 1364 

2015 8 347 121 734 050 7 1312 

2014 7 982 734 -398 233 10 1449 

2013 7 988 824 -3 599 14 1518 

2012 8 156 584 625 491 9 1344 

2011 9 359 031 595 963 11 1918 

2010 9 718 580 620 600 13 1963 

2009 7 533 259 122 795 11 1436 

2008 6 681 062 155 764  12 1544 

2007 6 292 157 920 407  8 1150 
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11.1 Merverdiavgift 

GeoForum har fra 2019 fakturert deltakeravgift med moms for den delen av deltakeravgift som er momsbelagt. Det gjelder ikke deltakeravgift 

som er knyttet til undervisning (undervisning er fritatt for merverdiavgift), men den andelen av deltakeravgift som er knyttet til servering og 

overnatting som er momsbelagte utgifter vi får hotell. Dette er på bakgrunn av en henvendelse fra skatteetaten 6. desember 2016 med svar 

september 2018. Dette gjelder kun inntekter knyttet til kurs og konferanseavgift. Geoforum får momsfradrag for tilsvarende utgifter.  

 

GeoForum Innlandet, Hordaland, Oslo og Akershus og Trøndelag er momsbelagt fordi de har en omsetning over kr 140 000. De får dermed også 

fradrag for moms.  

 

GeoForum sentralt og lokalavdelingene viderefakturerer utgifter til hotellopphold til deltakerne. Det fører til at omsetningen blir fremlagt som 

større enn den i realiteten er siden deler av omsetningen er direktere viderefakturering av hotellkostander og ikke bare deltakeravgift. En 

lokalavdeling utfører en praksis at hver deltaker selv betaler sine hotelkostander ved utsjekk. Flere lokalavdelinger vurderer tilsvarende praksis.  

 

Tidligere ble annonser i Posisjon ført som avgiftspliktig salg og det har vært fradragsført inngående merverdiavgift for varekostnadene. Ved flere 

enn 4 utgivelser vil inntektene i utgangspunktet være avgiftspliktige. Siden Posisjon utgir fire nummer per år har vi ikke anledning til å kreve 

fradrag for merverdiavgift.  

 

 

11.2 Budsjett 2019 

Utkast til budsjettet ble lagt frem på lederkonferansen 2019. Budsjettet viste et negativt resultat kr 170 895.  

Dette skyldes i hovedsak: 

• Økte lisensutgifter knyttet til nytt medlemsregister StyreWeb 

• Medlemskap i AFP ordningen 

• Kostnader til registrert revisor for gjennomgang av regnskapet for 2018 og søknad om momskompensasjon.   

 

Kurs- og konferanser ble for første gang budsjettert med netto inntekter og utgifter. 
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11.3 Resultat 

Årets resultat er et underskudd på kr 695 409 mot budsjettert underskudd kr 170 895. 

 

Årsaken er uforutsette utgifter til: 

• Øknomiprogram 

• Påmeldingsløsning, utvidet løsning som håndterer moms  

• Økte utgifter til revisor både til årsoppgjør og gjennomgang av søknad om momskompensasjon 

• Ekstern regnskapsføring 

• Tilrettelegging for at økonomiprogrammet henter opplysninger fra påmeldingsløsningen.  

• Det er tapsført kr 120 000 (medlemskontingent kr 20 000, kr 100 000 kurs og konferanseinntekter). Årsaken er utestående nærmere 2,1 

mill. den 31.12. fordi utfaktureringen av høstens arrangement ikke ble utfakturert før medio desember.  
 

11.4 Resultatregnskap forklaring. 

Kort forklaring på oppsettet av regnskapet siden dette ser annerledes ut i år. 

 

• Driftsinntekter 

Salgsinntekter: Inntekter fra kurs og konferanser 

Andre inntekter: i hovedsak inntekter fra medlemskontingent 

• Driftsutgifter 

Varekostnader: kurs og konferanser 

Lønnskostnader: sekretariatet og styrehonorar til styreleder.  

Andre driftskostnader: Lokalleie, møtevirksomhet, ekstern regnskapsføringen, lisenser, revisjon.  

• Finansinntekter: renteinntekter på egenkapital 
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11.5 Inntekter 

GeoForums samlede inntekter var kr 8 522 567 (2018; kr 8 957 465)  

• 75 % av samlede inntekter kommer fra kurs- og konferansevirksomhet. (2018; 77 %).  

• 22 % fra medlemskontingent, (2018; 20 %) Tapsført kr 20 000 i 2019  

• 2 % fra annonseinntekter Posisjon og nettsidene.  

• 1 % er andre inntekter er lokalavdelingsledere opphold på lederkonferansen, fordeling av utgifter til Rekruttering og profileringsprosjektet 

der utgifter fordeles på Kartverket, Geomatikkbedriftene (GB) og GeoForum – inntektsføres andre driftskostnader. Mindre aktivitet i 

prosjektet utførte til lavere inntekt fra Kartverket og GB.  

• Utfakturering av navnebånd og navnelapper til lokalavdelingene (kostpris kr 25 per stk.) ble ikke utført i 2019. Var med i prognosen – 

utfakturert i 2020.     
 

Annonseinntekter fra Posisjon er betydelig redusert de siste årene. Det har vært økt fokus på salg av annonser til Posisjon bl.a. med innføring av 

jubileumsrabatt i 2019. 

 
 

11.6 Utgifter 

GeoForum samlede utgifter var kr 9 239 699 som er kr 490 599 mer enn i 2018. (2018; kr 8 749 100). 

 

Tilrettelegging, lisensutgifter og ekstern regnskapsføring kostet samlet kr 553 051. 

Av dette er tilrettelegging og lisensutgifter kr 363 106 (konto 6620), regnskapsførsel kr 187 945 (konto 6700) Det ble betalt for ca. 50 

timer for mye til tilrettelegging. Dette utgjør kr 59 600 og fremkommer av balansen som forskuddsbetalte utgifter. 
 

 Prosjektet ble kr 147 051 dyrere enn forutsatt.   

Årsaken var betydelig merarbeid på grunn av rettinger i grunnlaget og at det underveis ble bestemt at Abacus skulle føre regnskap videre. 

Prosjektet var i utgangspunktet overgang til nytt økonomiprogram, tilrettelegging for å utfakturere fra påmeldingsløsningen, føre hele 

regnskapet for 2019 i nytt regnskapsprogram. Prosjektet skulle være ferdig i oktober. Styret så det nødvendig å fortsette med ekstern 

regnskapsføring. GeoForum mottok i 2020 faktura pålydende kr 125 000 knyttet til ekstern regnskapsføring. Revisor mente disse 

kostandene var knyttet til regnskapsføring i 2019 og skulle belastes 2019.  
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• 49 % av totale utgifter var knyttet til kurs- og konferansevirksomhet (2018 utgjorde dette 53 %, 2017 60 %) 

• 26 % var lønnskostnader, (2018; 27 %, 2017; 24 %) 

• 6 % var utgifter til regnskapssystem, ny integrert løsning med påmeldingssystem 

• 2 % revisjon og juridisk bistand (juridisk bistand vedrørende momsproblematikk) 

• 1 % medlemsregister. Lisenskostnader har økt vesentlig de siste årene. Det skyldes i hovedsak nytt medlemsregister og økonomiprogram. 

Medlemsregister kr 105 140 per år, utvidet påmeldingsløsning kr 40 000, Visma, brukerstøtte og converter kr 211 128. Lokalavdelingene 

skal betale Visma lisenskostnader knyttet til hver avdeling. Dette utgjør kr 43 700 av lisens kostnader kr 211 128  

 

Engangskostnader i fjor var: 

tilrettelegging fra Abacus IT     kr 447 000 

Oppstart for ekstern regnskapsføring   kr 25 000 

Ekstern regnskapsføring oktober – desember:  kr 56 500 

Momskompensasjon, revisjonskostander  kr 40 000 (ca) 

Sum engangskostnader    kr 568 500 

 

Løpende årlige nye kostander knyttet til ny regnskapsløsning og 

ekstern regnskapsføring:  

Lisenskostnadene knyttet til regnskap  kr 180 000 

Påmeldingsløsning     kr   40 000 

Ekstern regnskapsføring    kr 210 000 

Sum løpende utgifter     kr 430 000 

 

 

  

11.7 Balansen  

Tall er oppgitt i tusen. Se noter til regnskapet. 

• Omløpsmidler:  

Omløpsmidler er eiendelene til GeoForum sett i et kortsiktig perspektiv i form av betalingsmidler, varelager og verdipapirer. 

Sum omløpsmidler er 6 084 

 

 

 

 

Består av:  
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o Fordringer: 

o Kundefordringer ved årsskifte var kr 1 985. Årsaken var utfakturering medio desember av sentrale og lokale arrangement 

andre halvår. 

o Andre fordringer kr 143. Faktura mottatt i 2019 som gjaldt 2020 som forskudd på husleie og 59 for mye betalt til Abacus IT i 

2019 timebank.   

o Bankinnskudd pr 31.12. kr 3 959 

 

• Egenkapital og gjeld: 

Egenkapital og gjeld sier hvordan eiendelene er finansiert. Posten gjeld består av både kortsiktig og langsiktig gjeld, og avsetning til 

forpliktelser. 

o Egenkapital 31.12:  kr 4 574 

o Sum kortsiktig gjeld  kr 1 510 

 

 

Oversikt over kortsiktig gjeld:  

Ordinære leverandører  

(Ubetalte regninger 

som forfaller i 2020,  

varekost Posisjon nr. 4- 2019, Kart og Plan, timebank Abacus) 278  

Skyldig off. avgifter 

(skatt arb. giver avgift, mva)      199 

Annen kortsiktig gjeld                                1 034 
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Annen kortsiktig gjeld er (sum 1034):  

 

Skyldig lokalavdelinger 

(manglende utbetaling av oppgjør)  429  

Feriepenger og andre lønnsytelser  205  

Stipendfond 

(ubrukte stipendmidler overføres til fond).  64  

Fond Kart i Skolen (ikke brukt i 2019)  50 

Forskudd fra kunder      22 

 

 

Regnskap/Revisjon  

Faktura for regnskapsføring mottatt i 2020 – var 

arbeid som var utført i 2019.   100  

Lokalkostnader     18 

Beste bachelor- og master oppgave,  

utdeles i 2020     40 

Lisens Styreweb/Medlemsregister  26 

Ubrukte midler fra KMD  80 

 

Utestående fordringer fra 2019 er per april 2020 ca. kr 400 000. Utestående fordringer blir fulgt opp av Abacus.  

 

Utsending av ca. 1 300 mangelfulle fakturaer i desember. Deltakernes navn var oppført som mottaker av faktura, fremfor arbeidsgiver. 

Påfølgende, riktig faktura var adressert til arbeidsgiver. Hvis mottaker har betalt den første faktura er det krevende å finne ut hvilke fakturaer som 

kjøres mot hverandre. Sekretariatet er behjelpelig med å finne ut dette. Det ble produsert kreditnota til første utsending men disse feilet i 

utsendingen.  

 

GeoForum sentralt har lagt ut hotellkostnader for lokale arrangement kr 1 151 580 fra hovedkonto i 2019   

 

Sekretariatet utfakturerer for lokalavdelingene, legger ut for hotellfakturaer for lokale arrangement og overfører oppgjør når arrangementet er 

gjort opp. Til dette benyttes klientkonto fra 2019. Saldo på klientkontoen var ikke tilstrekkelig til å betale alle hotellfakturaene. Det er årsaken til 

at disse ble belastet hovedkonto. GeoForum sentralt har også lagt ut hotellkostander og andre utgifter fra klientkontoen, samlet kr 673 500 i 

tillegg til lønn- og reisekostnader for foredragsholdere til lokal fagdag ca kr 288 tusen.  

Oppgjøret for lokale arrangement 2019 frem til april 2020 ble ikke utbetalt før april 2020. Åpne poster følges opp. 
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12 Lokalavdelingene 
Lokalavdelingene er GeoForums regionale ledd. Lokalavdelingene arbeider i henhold til egne vedtekter, som ikke skal være i strid med de 

sentrale vedtektene. Lokalavdelingene er representert i Representantskapet med et stemmetall avhengig av antallet antall medlemmer (tidligere 

personlige medlemmer). 

 

Lokalavdelingene har hatt stor aktivitet i 2019 med 1 892 deltakere på 22 arrangement. Det er 378 flere deltakere og ett mer enn arrangement mer 

i 2018. 

 

Lokalavdelingene etterlyste eget opplegg for fagdag som kan arrangeres i flere lokalavdelinger. Fagdagen Plan, tiltak og oppmålingsforretning, 

kvalitet i plan og byggesaksbehandling ble arrangert i åtte lokalavdelinger i 2019. Det ble søkt og gitt tilskudd til kompetansemidler fra KMD. 

Midlene ble benyttet til å dekke utgifter til foredragsholdere og tilby lav eller gratis deltakelse for medlemmer spesielt. Sekretariatet la til rette for 

søknad og skrev en samlet rapport til KMD våren 2020.   

 

Flere lokalavdelinger praktiserer kontantprinsippet. Når oppgjøret for 2019 ikke ble overført før 2020 betyr det at arrangement utført i 2019 ikke 

blir synlig i regnskapet før i 2020.  

Mangler noe tilbakemelding fra lokalavdelingene. De fikk tilsendt oversikt over utfakturerte inntekter for lokale arrangement i 2019 den 20. mai.     

 

Utvikling lokalavdelingene: 

År Omsetning Resultat 
Ant. 

arrangement 

Ant. 

deltakere 

2019     22 1892 

2018 8 957 465 196 949 13 1735 

2017 9 381 028 59 903 8 1427 

2016 8 119 193 271 165 10 1364 

2015 8 347 121 734 050 7 1312 

2014 7 982 734 -398 233 10 1449 

2013 7 988 824 -3 599 14 1518 

2012 8 156 584 625 491 9 1344 
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2011 9 359 031 595 963 11 1918 

2010 9 718 580 620 600 13 1963 

2009 7 533 259 122 795 11 1436 

2008 6 681 062 155 764  12 1544 

2007 6 292 157 920 407  8 1150 

 

Lokalavdelingene har samlet hatt 54 % av alle deltakerne, GeoForum sentralt 46 %. Normal fordeling har vært 47/53%.  

 

 

12.1 Aktiviteter i lokalavdelingene 
 

Tabellen nedenfor gir oversikt over aktivitet, inntekt og resultat i 2019. Rapporten er til gjennomsyn i lokalavdelingene medio mai. Endringer 

kan forekomme. Lokalavdelinger fikk overført oppgjøret for alle arrangementene fra 2019 først i april 2020. Tabellen viser inntekter fra alle 

arrangementene i 2019. Siden de fleste lokalavdelingene benytter kontantprinsippet vil ikke inntektene fremkomme i regnskapet for hver 

lokalavdeling før i 2020. En lokalavdeling hadde ført beløpet som utestående fordring.   
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Buskerud

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 10 Lokale geomatikkdager på Norefjell 2019 14.jan 38 213 426

Medlem 153 Fagdag plan, bygg og oppmåling Buskerud, Oslo og Akershus 04.jun 46 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 163 189000 -245854

   Pensjonist 14 Representanter

   Student 2 3

   Æresmedlem 3

Finnmark

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 6 Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark 2019 13.mar 26 213 954

Medlem 34 Fagsamling - plan, tiltak og oppmålingsforretning GeoForum Finnmark 29.okt 8 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 40 75990 11 303

   Pensjonist 0

   Student 1 2

   Æresmedlem 1

Innlandet

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 21 GeoAnalyse workshop 24.jan 20 248918

Medlem 207 Lokale geomatikkdager 05.feb 105 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 228 Fagdag- Plan, bygg og oppmåling 27.mai 124 17320

   Pensjonist 11 Planseminar 24.sep 102 Representanter

   Student 20 Sum 449729 4

   Æresmedlem 0

Hordaland

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 17 Fagdag og årsmøte 2019 Hordaland 15.mai 74 285 537

Medlem 197 Eiendomskonferansen 2019 21.okt 129 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 214 GIS-dagen 2019 i Hordaland 13.nov 106 -465 164

   Pensjonist 6 520380 Representanter

   Student 52 3

   Æresmedlem 1  
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Møre og Romsdal

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 11 186943

Medlem 89 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 100 -20238

   Pensjonist 3 Representanter

   Student 1 2

   Æresmedlem 0

Nordland

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 10 Lokale geomatikkdager Nordland 2019 20.mar 74 516518

Medlem 108 Sum 254390 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 118 10817

   Pensjonist 10

   Student 0 3

   Æresmedlem 0

Oslo og Akershus

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 53 Lokale geomatikkdager på Norefjell 2019 14.jan 50 358681

Medlem 274 Fagdag plan, bygg og oppmåling Buskerud, Oslo og Akershus 04.jun 62 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 327 252000 116219

   Pensjonist 14 Representanter

   Student 19 4

   Æresmedlem 2

Rogaland

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 22 Temadag og årsmøte 2018 Rogaland 05.feb 52 0 72975

Medlem 134 Fagdag plan, bygg og oppmåling Rogaland 14.mai 116 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 156 Fagdag matrikkel Sandnes 25.sep 54 19020

   Pensjonist 8 125500 Representanter

   Student 7 3

   Æresmedlem 0  
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Sogn og Fjordane

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 5 Lokale plan- og kartdagar 2019 Sogn og Fjordane 05.mar 93 122008

Medlem 87 191400 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 92 -102322

   Pensjonist 4 Representanter

   Student 2 2

   Æresmedlem 0

Sørlandet

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 26 GeoForumdagen på Evje 2019 05.feb 58 114462

Medlem 113 Fagdag GeoForum Sørlandet 16.sep 86 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 139 133593 8858

   Pensjonist 4 Representanter

   Student 1 3

   Æresmedlem

Telemark

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 3 Fagdag og årsmøte Telemark 2019 26.feb 157 111572

Medlem 94 Regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold og Østfold 2019 06.nov 32 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 97 315280 -1

   Pensjonist 3 Representanter

   Student 2 2

   Æresmedlem 0

Troms

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 7 Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark 2019 13.mar 57 184602

Medlem 66 Fagsamling - plan, tiltak og oppmålingsforretning GeoForum Troms 30.okt 52 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 73 243615 837

   Pensjonist 3 Representanter

   Student 2 2

   Æresmedlem 0  
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Trøndelag

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 32 Lokale geomatikkdager i Trøndelag 2019 22.jan 73

Medlem 150 232833 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 182

   Pensjonist 6 Representanter

   Student 24 3

   Æresmedlem 0

Vestfold

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 7 Regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold og Østfold 2019 06.nov 21 105518

Medlem 54 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 61 0

   Pensjonist 3 Representanter

   Student 1 2

   Æresmedlem 0

Østfold

Medlemmer Arrangementer Dato Deltagere Omsetning Egenkapital 31.12.2019

Bedrift 8 Fagdag plan, byggesak og oppmåling Østfold 29.mai 42

Medlem 87 Regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfol og Østfold 2019 06.nov 30 Årsresultat 31.12.2019

Totalt 95 44 000                 

   Pensjonist 2 Representanter

   Student 2 2

   Æresmedlem 0

Utlandet

Medlemmer

Bedrift 3

Medlem 0

Totalt 3

   Pensjonist 0

   Student 0

   Æresmedlem 0  
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12.2 Lokale geomatikkdager 

Følgende lokalavdelinger arrangerer lokale geomatikkdager i fellesskap: 

• GeoForum Telemark, Vestfold og Østfold  

• GeoForum Buskerud, Oslo og Akershus 

• GeoForum Troms og Finnmark 

 

Antall deltakere er stabilt i med 581 deltakere i 2019. Noen lokalavdelinger arrangerer lokale geomatikkdager hvert annet år derfor er deltakelsen 

høyere hvert annet år; 881 deltakere i 2018, 594 i 2017. Lokalavdelingene har diskutert økt samarbeid og hvor ofte de skal arrangeres.  

 

Sekretariatet har bistått i lokalavdelingene ved deres arrangement i form av påmelding, fakturering, oppgjør, utarbeidelse av evalueringsskjema 

utsendelse av bånd med navnelapper for de som ønsker det.  Abacus har utført fakturering fra 2. halvår. 

 

13 Covid 19 – konsekvenser for GeoForum 
 

Covid 19 får store konsekvenser for GeoForum som i all hovedsak har inntekter fra kurs- og konferansevirksomhet. Det gjelder GeoForum 

sentralt og alle lokalavdelingene. GeoForum sentralt har høye faste driftskostnader til husleie, lisensutgifter, regnskapsføring i tillegg til 

lønnsutgifter og varekostnader. Lokalavdelingene har ingen driftskostnader og fravær av inntekter får dermed ikke de samme økonomiske 

konsekvensene. Flere lokale geomatikkdager ble avlyst i år.  

 

GeoForum har sett på kompensasjonsordningene som er opprettet for næringslivet grunnet covid-19 epidemien. GeoForum er ikke skattepliktig 

foretak og kan derfor ikke søke om midler fra denne ordningen. Heller ikke kompensasjonsordningen til kultur, idrett eller frivillige 

organisasjoner faller vi inn under.   

 

Geomatikkdagene 2020 ble avlyst på kort varsel og det er usikkert hva som skjer med høstens arrangement. Vi planlegger flere av høstens 

arrangement, noen på digital form, og følger utviklingen tett. Det er knyttet usikkerhet til om samfunnet kommer til å åpne opp og om 

arbeidsgivere gir grønt lys til å sende sine medarbeidere på kurs og konferanser. 

 

GeoForum planlegger flere webinar og ser på hvordan vi kan ta betalt for dette. Med en lav deltakeravgift og aktuelle tema håper vi dette fører til 

stor deltakelse og klingende mynt i kassa. Siden vi unngår hotellkostander er det knyttet lite risiko til å arrangere webinar. 
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Sekretariatet må sette seg inn i hvordan vi kan arrangere kurs og konferanser på digital form. Det er kommet flere innspill til hvordan dette kan 

utføres. 

 

Sekretariatet og styret følger utviklingen fortløpende og vil på neste styremøte se på utarbeidelse av en kriseplan som skal inneholde tiltak som 

kan bli nødvendig å iverksette for å redusere kostnadene ytterligere. 

 

Styret har behandlet budsjettet for 2020. Budsjettet viser negativt resultat kr 330 300. GeoForum vil bruke noe av egenkapitalen til å dekke 

underskuddet.  

 

Inntekt: 

• Utestående fra 2019 følges tett opp.  

• Inntekter og utgifter fra kurs og konferanser er redusert fra kr 6.4 mill. til kr 3.3 mill. 

o Utgifter til kurs og konferanser reduseres fra 5.2 mill. til kr 2.2 mill. 

• Høstens arrangement planlegges med noe redusert deltakelse, flere webinar. Utviklingen følges.  

• GeoForum har søkt om kompetansemidler fra KMD for gjennomføring av flere webinar 

• Økt innsats på salg av annonser til Posisjon  
 

Utgifter:  

• Utsendelse av Posisjon kun elektronisk, besparelse totalt kr 100 000 totalt   

• Ingen nyansettelser etter at Wenche sluttet 1.5. Lønnskostnader redusert med til sammen kr 415 000  

• Omsorgspenger, hjemme grunnet skolestengt stipulert tilbakebetalt fra NAV kr 45 000   

• Søkbare midler til lokalavdelingene fjernes i år, kr 40 000 

• Kostnader til møtevirksomhet i faggrupper, styremøter og andre møter redusert faggruppemøter er redusert 

• Utmelding fra AFP-ordningen fra 01.06.  

• Huseier vil ikke løsrive oss fra leiekontrakt. Alternativet kunne vært hjemmekontor. 

• Benytte stipendfondet som beatår av ubrukte stipendmidler fra tidligere år, fremfor å budsjettere med kr 50 000 til stipend.  

• Halvert styrehonorar til styreleder, ca. 15000 
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14  Årsrapport 2019 
Årsrapporten gjengir arbeidsprogrammet med status for hvert tiltak for å nå kjernevirksomhetene: Kompetanse, fellesarena og synliggjøring. 

Arbeidsprogrammet bygger på strategiplan 2019 – 2021.  

 

 

Visjon 

Veiviser til geomatikk  
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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. 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. 1 900 medlemmer. 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.  
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Målgrupper:  

• GeoForums medlemmer 

• Offentlig og privat sektor 

• Brukere av stedfestet informasjon 

• Studenter 

 

KOMPETANSE 

GeoForum bidrar til kompetanseheving for våre medlemmer.  

 

Målsettinger 

GeoForum skal: 

Arrangere attraktive og aktuelle konferanser, seminar, fagdager og kurs med høy kvalitet  
Konferanser, kurs og  seminar Tid Kommentar Utførende Prioritet Status

Geomatikkdagene 2019 2-4. april, Sundvolden hotell, 

394 deltakere

Tema: Geomatikk for alle. Budsjettert 

med 380 deltakere.

Sekretariatet 1 Utført

 X, Y og Z 2019  21.-22. jan, Scandic Fornebu, 

99 deltakere

Budsjettert med 123 deltakare Sekretariatet 1 Utført

Stikningskonferansen 2019 11. – 12. feb Scandic Fornebu, 

192 deltakere, 14 utstillere

Budsjettert med 190 deltakere BA-gruppa 1 Utført

Den Kloke Teknologi 29. - 30. okt Scandic Fornebu, 

345 deltakere- 

rekorddeltakelse

Budsjttert med 300 deltakere BA-gruppa 1 Utført

Geodesi- og hydrografidagene  27.- 28. november Sundvolden 

hotell, 54 deltakere

Budsjettert med 65 deltakere. Sekretariatet 1 Utført
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Konferanser, kurs og  seminar Tid Kommentar Utførende Prioritet Status

Plan, bygg og geodata – Kommunal 

geomatikkonferanse (KGK)

Thon Hotel Arena Lillestrøm, 2.-

3. desember. 154 deltakere

Budsjettert med 200 deltakre. 

Gratisdeltakelsefor 20 deltakere grunnet 

tildeling av kompetansemideler fa KMD. 

BPG-gruppa 1 Utført

Høringsseminar matrikkelforskrifter Felix konferansesenter, 9. okt. 

56 deltakere

Budsjettert med 75 deltakre BPG-gruppa 1 Utført

Det ofentlige kartgrunnlagets juridiske 

rolle

Nationaltheatret 

Konferansesenter, 10 oktober, 

80 deltakere

Budsjettert med 75 deltakere. 

Samarbedid med plan- og 

tamadatautvalget Oslo og Akershus. 

Kompetansemidler fra KMD.

Utført

Egen samling om autorisasjonsordning 

ref endringer i matrikkelforskriftene

Autorisasjonsordningen var tema på 

høringssseminar 9. oktober. Kan likevel 

være aktuelt når forskiften foreligger.

UF-gruppa 2 Utsettes

Oppmålingsforretningskurs inkl. 

kartlegging av bruksretter

Oppfriskningskurs. Fagruppa anbefaler 

at dette kurset avholdes om vinteren (må 

ikke kollidere med lokale GD). Alternativ 

være som en egen sesjon på KGK

BPG-gruppa 1 Utsettes

Programmeringskurs Thon Opera 6. juni, 22 

deltakere

Geografisk IT 1 Utført

GIS-analyser 2019 Clarion Oslo Airport 17. oktober 

med 36 deltakere

Budsjettert med 40 delakere Sekretariatet 1 Utført

Foss4G Felix konferansesenter, Aker 

brygge  13. november med 75 

deltakere

Buddjettert med 90 deltakere Geografisk IT 1 Utført

Informasjonssikkerhet og «Cyber 

Security»

Ny lov om nasjonal sikkerhet med 

forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019.  

Naturlig å samarbeide med Difi som er 

statens kompetansemiljø for 

informasjonssikkerhet. Tema geomatikk. 

Har hatt kontakt et av styremedlemmene, 

videre kontakt med Difi nødvendig.

Sekretariatet 2 Utgår

3D plan Hensiktsmessig å avvente fagdag 

standard for 3D plan er revidert. 

Standard ble lagt ut på høring på nyåret 

2020

BPG-gruppa 2 Utsettes

Kvalitetsheving av matrikkel også B-delen Legger opp til egen sesjon på KGK 

2019. Bygningsstrategi utsatt. Kan være 

aktuelt senere. Utført men kan også 

være aktuet når strategi for bygningdele 

foreligger

BPG-gruppa 2 Utført

Seminar innen plan Erfaringsseminar. Standard løsninger. 

Søk samarbeid med fylkesmannen.  9 

lokalavdelinger har gjennomført samme 

fagdag plan, bygg og oppmåling. Plan er 

tema på KGK.

BPG-gruppa 3 Utgår

Seksjoneringskurs Eventuelt 2020 Fjorårets programkomite mener det ikke 

er nok erfaringer fra lovendringene til å 

arrangere nytt kurs. 

BPG-gruppa 3 Utgår

Nasjonal beredskapskonferanse, GeoKlar Ble arrangert i 2018 med lav deltakelse. 

Utsettes til 2020

Sekretariatet Utgår

Planlegging av Geomatikkdagene 2020 Scandic Lerkendal, 24,-26. 

mars

Tema er FNs bærekraftsmål Sekretariatet 1 Utført

Planlegging av X,Y, Z 2020 Quality River hotel 28.-29. 

januar 2020

Program er sendt ut 25. november Sekretariatet 1 Utført

Planleggingen av Stikningskonferansen 

2020

Scandic Fornebu, 25. og 26. 

februar 

Program er sendt ut 25. november BA-gruppa 1 Utført
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Konferanser, kurs og  seminar Tid Kommentar Utførende Prioritet Status

Planleggingen av Stikningskonferansen 

2020

Scandic Fornebu, 25. og 26. 

februar 

Program er sendt ut 25. november BA-gruppa 1 Utført

Markedsføre de eksisterende 

konferansene bedre – og bredere.

Markedsføring på Facebook Sekretariatet 1 Utført

Gjennomgang av konferansenes navn Nye navn vurderes Faggruppene Utført

Måle attraktivitet gjennom 

medlemsundersøkelse, evalueringsskjema 

eller andre kilder 

Sekretariatet 1 Utført

Redusert pris for alle studenter og gratis 

for noen studenter på enkelte 

arrangement

Åtte studenter gratis på 

Stikningskonferansen 2019.

Sekretariatet 1 Utført

Kurs innen PBL for kommunale 

saksbehandlere

Målgruppe; planleggere, 

byggesaksbehandlere og landmålere. 

Erstattes av fagdag bygg, plan og 

oppmåling.

BPG-gruppa 2 Utført i 

lokal-

avdeling

ene

Seminar for kommunale ledere Bygg, plan og geodata - vurderes etter 

gjennomføring av fagdag med samme 

tema

BPG-gruppa 2 Utsettes

Hva kan kommunene gjøre for å heve 

kvaliteten i matrikkelen?

 Samarbeid fagområdene, f.eks 

landmålere og byggesaksbehandlere der 

grensene er uklare. Tema på KGK 

BPG-gruppa Utført

 

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 
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GeoForum skal: 

Være engasjert i utdanning og forskning  

Utdanning og forskning Kommentar Utførende Prioritet Status

Nødvendig utdanning i forbindelse med 

autorisasjonsordning (endring i matrikkelloven)

UF-gruppa skal engasjere seg i nødvendig 

utdanning som følge av autorisasjonsordning. 

UF-gruppa holdt innlegg om dette på 

høringsseminar om matrikkelforskriften 

09.oktober.

UF-gruppa 1 Utført

Formidling av resultater fra bachelor- og 

masteroppgaver til allmenheten

Studentforedrag på konferanser, hadde egen 

sesjon på geomatikkdagene. Artikler i 

Posisjon kr 2 000 per stk. Det blir flere 

studentforedrag, både på xyz og 

stikningskonferansen 2020

UF-gruppa 1 Utført

Profilere forskningen Artikkelserie i Posisjon hvor man synliggjør 

forskning på ulike campus.

UF-gruppa 1 Utført

Oversikt over masterstudenter og oppgavene tas 

med i Posisjon.

Navn, om oppgaven og studiested. Ble ikke 

plass i Posisjon - men vårens 

avgangsstudenter ble publisert på nettsiden.

UF-gruppa 1

Ha oversikt over tilgjengelige støtte- og 

forskningsmidler

UF-gruppa 2 Ikke 

utført

I utkast til handlingsplan for nasjonal 

geodatastrategi har GeoForum fått ansvar for at det 

er gode utdanningsløp innen geomatikk 

Må brukes tid på å finne aktiviteter som støtter 

opp under dette tiltak nr 25 i handlingsplanen.

UF-gruppa 1 Utført

Tilgang til Norge Digitalt-data for utdanningssektoren Unit ble ny avtalepart for Norge Digitalt i 

utdanningssektoren. UF-gruppa undersøker 

detaljer rundt avtalen, varighet etc og 

henvendelse ble sendt Unit, men ikke besvart.

UF-gruppa 1 Pågår
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FELLESARENA 

GeoForum skal være den naturlige fellesarena innen geomatikk. 

 

Målsettinger 

GeoForum skal: 

Tilrettelegge for nettverksbygging mellom medlemmene 

Tilrettelegge for nattverksbygging mellom 

medlemmene

Kommentar Utførende Prioritet Status

På arrangement sentralt og lokalt Sekretariatet 1 Utført

Møter og aktivitet i faggruppene Sekretariat 1 Utført

Programkomiteer Sekretariat 1 Utført

Lederkonferansen Styret 1 Utført

50 års jubileum Sekretariat 1 Utført

Møte med lokalavdelingsledere 3 ganger årlig. Erfaringsutveksling  og 

aktuelle tema

Sekretariat 1 Utført
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GeoForum skal: 

Være en arena for fagpolitisk debatt 

Fagpolitisk debatt Kommentar Utførende Prioritet Status

Invitere viktige aktører til årlige fagpolitiske møter Møte med KMD i januar og november, NITO, 

Samfunnsutviklerne, Geomatikkbedriftene, KS, 

DiBK i januar 2020

Styret 1 Utført

Vurdere å gjennomføre fagpolitisk enkeltmøter med 

ulike organisasjoner og andre.

Faggruppene kan komme med innspill. Møte 

NKF i 2020

Styret 2 Utført

Sikre fremtidens fagmiljø for geomatikk. Bruke xx % av Geovekstmidler til 

forskning/utdanning/utvikling. Dette temaet 

behandles sammen med de øvrige i 

handlingsplan nasjonal geodatastrategi

UF-gruppa 2 Pågår

GeoForum skal være på banen i fagpolitiske saker Be medlemmer gi oss tips til aktuelle 

anmodningsvedtak i Stortinget. 

Faggruppene 3 Ikke 

utført

Gi innspill til saker til Nasjonalt geodataråd Mona Høiås Sæther er GeoForum sin 

representant i Rådet. Gi innspill / følge opp 

tidligere innspill til saker vi mener Rådet bør 

prioritere.Tema på faggruppemøtene. Ikke hatt 

tilstrekkelig fokus på dette.

Sekretariatet 1 Ikke 

utført

Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan Sekretariat og aktuell faggrupper jobber med 

handlingsplanen. Utfordrende arbeid med 

handlingsplanen, det er tidkrevende. 

Sekretariatet 1 Utført

Innovasjon i offentlig sektor Følger med på arbeid med ny stortingsmelding 

som skal foreligge våren 2020. Mottar 

nyhetsbrev, GeoForum har gjort henvendelse til 

KMD, men ikke funnet ut hvordan påvirke, ta del i 

arbeidet

Faggrupper 2 Ikke 

utført

GeoForums er representant i SLG 

(Samordningsgruppe for ledninger i grunn)

Sekretariatet mottar referat fra møtene. Aartikkel 

i Posisjon om ny forskrift om dokumentasjon etc 

om ledninger i grunnen.Janike Rype er 

GeoForums representant

Sekretariatet 2 Utført

Høringssvar til matrikkelforskriften Høringsfrist var 15. november Utført

Høringssvar til forskrift om dokumentas , ledninger i 

grunnen

Høringsfrist 3. januar Utført
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GeoForum skal: 

Holde medlemmene oppdatert gjennom tilgjengelige kanaler 

Informere og kommunisere med medlemmer Kommentar Utførende Prioritet Status

Følge opp strategi for sosiale medier og være til 

stede i sosiale medier

Være til stede og tilgjengelig for medlemmer og 

øvrige i sosiale medier. Dette er et supplement til 

– og en forlengelse av – hjemmesiden vår.

Sekretariatet 2 Utført

Utgi Posisjon, 4 nummer per år Temanummer har ført til at flere sender inn stoff 

til Posisjon. Tema i nummer 3: FNs 

bærekraftsmål, nummer 4: Bruk av satelittdata. 

Annonseinntektene er redusert også i 2019

Sekretariatet 1 Utført

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum Nyhetsbrev skal sendes ut minst 8 ganger i året. 

Viktige saker fra Posisjon tas med i nyhetsbrev 

og på geoforum.no. 

Sekretariatet 1 Utført

Få flere med på e-postlisten til nyhetsbrev. Egen avkrysning i alle påmeldingsskjemaer: 

«Ønsker å motta nyhetsbrev fra GeoForum». Pop-

upen på hjemmesiden samler stadig flere 

mottakere - og det er nå rundt 2.500 mottakere

Sekretariatet 2 Utført

Informere lokalavdelingene om hva GeoForum 

jobber med

Innlegg på lokale geomatikkdager. Bør 

sekretariat/styreleder delta på lokale 

geomatikkdager? Årsmøte blir ofte avholdt 

samtidig. Samling for lokalavdelingene under GD.

Sekretariatet 1 Utført

Informere medlemmene om hva GeoForums 

lokalavdelinger jobber med

Lokale GD legges ut som nyhet på geoforum.no. 

Presentasjon av lokalavdelinger v/leder om hvorfor 

de engasjerer seg i GeoForum.

Lokalavdelin

ger

2 Utført

GeoForum er til stede på utdanningsinstitusjoner 

på høsten

Informere om aktiviteter og medlemskap for nye 

studenter. Dette ble ikke gjort høsten 2019

Sekretariatet 2 Ikke 

utført

Informere om stipend Stipedkomiteen velger selv årlige faste datoer for 

tildeling. (Søknadsfrist 15. april, 15.august, 15. 

desember). Søknadsfristen i desember ble utsatt 

til januar 2020. Delt ut til sammen kr 31 000

Sekretariatet 1 Utført
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GeoForum skal: 

Tilrettelegge for engasjement og samarbeid  
Tilrettelegge for engasjement og 

samarbeid

Kommentar Utførende Prioritet Status

Det skal være attraktivt å være medlem i 

GeoForum

Rabatt for medlemmer er kr 500 på sentrale 

arrangement. Bedrifts-medlemmer fikk 1000 i 

rabatt ved GD19. Noen lokalavdelinger ga gratis 

deltakelse til medlemmer på fagdag. Flere 

innmelding i forbindelse med påmelding til 

sentrale eller lokale arrangement

Utført

Sørge for at det er attraktivt å være 

tillitsvalgt i GeoForum

Tillitsvalgte fikk redusert pris på GD19 Sekretariatet 1 Utført

Faggruppeledere deltar gratis på sentrale 

arrangement med unntak av GD

Faggruppeleder deltok på KGK. Sekretariatet 1 Utført

Styremedlemmer deltar gratis på sentrale 

arrangement

Styremedlem deltok på Stikningskonferansen 

2019 og KGK

1 Utført

Det legges til rette for økt deltakelse for våre 

studenter

Gratis deltakelse på flere arrangement. Sendt ut 

info til studentmedlemmer oktober 2019. Bør få 

flere studenter til FOSS4G

1 Utført

Tilsteber økt samarbeid med viktige aktører i 

bransjen

Viktige aktører er representert i 

programkommiteer, faggrupper. Samarbeid er 

tema på årlige fagpolitiske møter

1 Utført
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Tilrettelegge for engasjement og 

samarbeid

Kommentar Utførende Prioritet Status

Tilsteber økt samarbeid med andre brukere 

av geomatikk

Her kan vi gjøre en større innsats. Ikke 

utført

Søkbare midler til lokalavdelingene for å 

opprettholde lokalavdelingens virke.

Søkbare midler til lokalavdelinger med 

økonomiske utfordringer og høye reisekostnader 

knyttet til sine aktiviteter. Retningslinjer lagret på 

nettsidene. GeoForum Troms og Finnmark søkte 

og fikk midler i 2019

Sekratariatet 1 Utført

Økt aktivitet i faggruppene Faggruppene kan fortløpende søke sekretariatet 

om midler til ulike tiltak. Tiltakene må oppfylle ett 

av to kriterier: 1. Tiltaket skal være med på å 

bidra til økt aktivitet i GeoForum, og dermed 

kunne betraktes som «utgifter til inntekts 

ervervelse» 2. Tiltaket er i tråd med – og styrker – 

en av de tre kjernevirksomhetene i GeoForums 

strategiplan.  Hvordan midlene er benyttet 

fremkommer i årsberetningen. Faggruppene og 

sekretariatet synes det har vært vanskelig å 

komme med gode forslag til hvordan midlene skal 

benyttes for å øke aktiviteten. Tema på møter i 

faggruppene.

Sekratariatet 1 Utført

Få oversikt over fagmiljø som kan ha 

interesse inn mot geomatikk

Kommunikasjonskanaler, nettverk /konferanser, 

fagfelt. Faggruppene engasjeres. Tema på møter 

i faggruppene. På GD 2020 blir det vist flere 

fagfelt med interesse mot geomatikk. 

Sekratariatet 1 Pågår

Etablering av medlemsdatabase på nett Lokalavdelingene har oversikt over egne 

medlemmer. De kan laste ned 

kontaktopplysninger, sende informasjon og 

oppdatere medlemsdata.

Sekratariatet 1 Utført

Etablering av dokumentarkiv og 

møteprotokoll på nett

Lokalavdelingene har tilgang til å lagre og gjøre 

dette tilgjengelig for de som til enhver tid er 

styremedlemmer. Her er kan historikken lagres 

slik at den tilgjengelig. Dette var tidligere mulig i 

Office 365. Må få løst dette før GD 2020

Sekratariatet 2 Utført
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GeoForum skal: 

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

Oppfordre medlemmer, spesielt unge, til 

engasjement

Kommentar Utførende Prioritet Status

Informere om at studenter får gratis eller redusert 

pris i alle innbydelser til sentrale kurs og 

konferanser.

10 studenter deltok på Stikningskonferansen 

2019.

Sekretariat 1 Utført

Tilby gratis deltagelse og opphold på 

Geomatikkdagene til 15 studentmedlemmer. De 

som bidrar i GeoForums arbeid prioriteres.

Informasjon ble sendt ut i januar. Lærere ved 

utdanningsinstitusjonene bidrar med å spre info 

om studentstipendet. 11 studenter deltok på 

Geomatikkdagene 2019 (15 fikk tilbud)

Sekretariat 1 Utført

Studenter inviteres til å holde foredrag eller andre 

presentasjoner på våre arrangement

Sekretariatet/programkomiteer bør invitere 

studenter til å holde foredrag/ innlegg på sentrale 

arrangement. Egen sesjon på GD19

Sekretariat/ UF-

gruppa

1 Utført

Studentrepresentant i UF-gruppa Lars Furu Kjelsaas, NTNU, var 

studentrepresentant i UF til våren 2019. Ny 

studentrepresentant er ikke identifisert.

UF-gruppa 1 Pågår

Gjøre UF-gruppa mer operativ og markedsføre 

GeoForum

Lars Furu Kjelsaas og 

sekretariat/lokalavdelingsrepr. oppsøker andre 

utdanningsinstitusjonene for å danne nettverk, 

markedsføre GeoForum og få input til UF-gruppa.

UF-gruppa / 

Sekretariat

1 Ikke 

utført
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Oppfordre medlemmer, spesielt unge, til 

engasjement

Kommentar Utførende Prioritet Status

Synliggjøre studentene på Geomatikkdagene Studentene fikk en egen stand i utstillingen på 

konferansen. Vinnere av beste bachelor- og 

masteroppgave holdt presentasjoner, i tillegg til 

egen student-sesjon.

Sekretariat 1 Utført

Ha en nyutdannet representant i en eller flere 

styrer / utvalg / programkomitéer

Marianne Løvås, Terratec, har vært med i 

programkomiteen til GH-dagene siden hun ble 

ferdig utdannet.

Sekretariat 2 Utført

Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte 

sommerjobber på www.geomatikkbransjen.no og 

på geoforum.no

Kontakt bedriftsmedlemmene på høsten for å 

informere om sommerjobber. Informert GB på 

sensommeren før deres styremøte. Har publisert 

sommerjobber for Geodata og Norkart på 

facebook - høst 2019

RePro 2 Utført

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og 

høyskoler. Sendes til linjeforeninger og 

fagansvarlige.

til Bygg & landmåling i Bergen. Atlas NMBU. 

Hybrida NTNU Trondheim, INGA NTNU Gjøvik. 

Har lagt til dem jeg fant epost til. Har også sendt 

dem mail med informasjon om GF og 

medlemsskap.

RePro 2 Utført

Informere om geomatikkstipendet til 

utdanningsinstitusjoner

Frist for å søke stipend er 15. april, 15. august og 

15. desember. Frist utsatt til 15. september. 15 

desember ble utsatt til januar 2020. Syv 

søknader, fem fikk tildelt stipend samlet kr 31 

000

Sekretariat sender 

info til UF-gruppa i 

god tid før hver frist

1 Ikke 

utført

Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid 

på nettsiden, i Posisjon og Kart og Plan

Settes som krav til vinner årets beste bachelor-/ 

masteroppgave. Student skrev i Posisjon om GD.

Sekretariat 1 Utført

Oppfordre de unge i bransjen til å engasjere seg i 

faggruppe Geografisk IT – og bloggen deres.

Bloggen blir ikke prioritert i 2019 av 

ressurshensyn. Studentmedlemmer og andre ble 

invitert til Kick-off. Lav deltakelse og andre tiltak 

må vurderes.

Geografisk IT 3 Utført

Informere bedriftsmedlemmene om gratis 

publisering av sommerjobber på nettsidene

Sekretariatet 1 Ikke 

utført

GeoPils Uformell sammenkomst etter arbeidstid ble 

arrangert i tilknytning til FOSS4G. Tiltaket var 

populært og bør videreføres.

GeoGgrafisk IT 1 Utført
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GeoForum skal: 

Delta i nordisk og annet internasjonalt arbeid 

Delta i nordisk og internasjonalt 

arbeid

Tema Utførende Prioritet Status

Formidle nyheter/forskning fra 

nordiske og internasjonale 

organisasjoner.

Sverre er koordinator i GI-Norden. IG gruppe informerer om 

aktiviteter som GF bør engasjere seg i/informeres om gjennom 

tilgjengelig kanaler. Møte i GI Norden 18. mars i Stockholm. 

Sak om å jobbe opp mot EU/Europa ble nedstemt. Siste møte i 

GI Norden var i des 2019, Sverre fortsetter som koordinator for 

nettverket. Fysisk møte planlagt i forbindelse med GD.

IG-gruppa 1 Pågår

Delta på kartutstillingen - ICA 2019 Vinnere av Beste kart på GD er med på kart-utstillingen på ICA 

konferansen. Polarinstituttet vant pris for beste papirkart

Sekretariat

et

1 Utført

Få ut nyhetssak, call for papers til 

internasjonale konferanser

Laget artikkel i Posisjon om vinnerkartet til Polarinstituttet. IG-gruppa 2 Utført

ICA Terje ble valgt til visepresident i ICA

FIG Working Week 2024 Styret i GeoForum har behandlet forespørsel om FIG Norge skal 

søke om å arrangere FIG WW 2024. Henvendelsen har kommet 

fra initativtakere i Norge. GeoForum har delt medlemskap i FIG 

med Samfunnsutviklerne, sammen utgjør de FIG Norge. Saken 

er grundig behandlet i de respektive styrene. Henvendelsen om 

å søke FIG WW 2024 kom sent og FIG Norge mente det var for 

mange usikkerheter og avslo å søke. Initativtakerne har gjort en 

ny henvendelse om å søke FIG WW 2025. FIG Norge har bedt 

initativtakere utarbeide en prosjektplan som danner grunnlag for 

å behandle saken. Søknad om å arrangere FIG WW 2025 må 

være klar våren 2020. 

Styret Utført
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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: 

Formidle nytteverdi ved bruk av geomatikk 
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Formidle nytteverdien ved bruk av 

Geomatikk

Kommentar Utførende Prioritet Status

Innlegg på andres arrangement Workshop (WS) i samarbeid med Geomatikbedriftene (GB) 

for å få gode forslag til foredrag som kan "selges inn" på 

andre arrangement - hvilke arrangement skal klarlegges på 

WS. Dette har vært tema på faggruppene, styret har gitt 

innspill. Det er kommet få innspill fra GB, sekrtariatet har 

heller ikke fulgt dette tilstrekkelig opp. Tema på møte med 

GB 2020. Enighet om å utvelge noen får konferanser vi 

ønsker å selge inn våre bruk av geografiskinformasjon og på 

den måten spisse forespørsel til GBs medlemmer om hva vi 

ønsker å selge inn.

Sekretariatet 1 Pågår

GeoForum skal synliggjøre bruk av 

geomatikk for andre brukergrupper

Nasjonal geodatatsrategi gir en viktig forankring i arbeidet 

med synligggjøring ovenfor nye brukergrupper. Geografisk IT 

blir en viktig bidragsyter i dette arbeidet, men også andre 

faggrupper ved å komme med forslag til foredrag på 

konferanser utenfor vårt fagmiljø. (Fast tema på 

faggruppemøtene) Benytte medlemskapet i NHO/Abelia til 

arrangement på deres arena for å synliggjøre geomatikk for 

nye brukergrupper. Samarbeid med NKF - gi innspill til 

artikler til medlemsblad og konferanser. BA-gruppa v / Trond 

Arve Haakonsen holdt 2 timers forelesning for 

masterstudenter i arkitektur om geomatikk i februar.

Faggruppene 1 Utført

Artikler på GeoForums nettsider Tips til gode historier fra faggruppene. Det ble tipset om 

saker om at geomatikere vant rompris og verdens beste kart.

sekretariatet Utført

Artikler på andres nettsider Tips til gode historier fra faggruppene Sekretariatet 2 Ikke 

utført

Artikler i Posisjon Tips til gode historier fra faggruppene. Artikler ble laget til 

Posisjon, blant annet om beste kart-utstillingen på 

Sundvollen i Posisjon #2

Sekretariatet 1 Utført

Artikler i Kart og Plan Tips til gode historier fra faggruppene Sekretariatet 2 Ikke 

utført

Lage opplegg for spennende analyser 

ved hjelp av Qgis og mobiltelefon. 

Prøve å få bachelorstudenter til å lage 

et slik opplegg som sin 

Vise verdien av geomatikk til unge brukergrupper med 

mobilteknologi

UF-gruppa 2 Ikke 

utført

GeoLett prosjekt – erfaringer fra 

Norkart. Kan brukes som innspill til 

foredrag på andre arenaer.

Innspill fra fagggruppa BPG Sekretariatet 1 Ikke 

utført

eByggesak analyser basert på DOK 

(foredrag på andre aenaer)

Innspill fra faggruppa BPG sekretariatet 1 Ikke  

utført  
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GeoForum skal: 

Fremme begrepet geomatikk 

Fremme begrepet geomatikk Tema Utførende Prioritet Status

GeoForum skal synliggjøre bruk av 

geomatikk for andre brukergrupper

Bruke geomatikk aktivt i kommunikasjon med 

medlemmer og andre brukergrupper

Faggruppene 1 Pågår

Spre kunnskap om geomatikk til rene IT-

miljøer gjennom blogg og seminarer

Faggruppen ønsker at flere skal få øynene opp 

for – og ta i bruk – geografiske data. Bloggen er 

operativ, men nedprioriterer da denne er 

tidkrevende.

Geografisk IT 2 Utført

Kobling BIM – geomatikkbegrepet Geografisk IT utfordres til hva som skal 

gjøres/menes med tiltaket. 

Geografisk IT 2 Ikke 

utført

Spre kunnskap om geomatikk til BAE (Bygg, 

anlegg og eiendom)

Koblingen GIS-BIM ble godt dekket på DKT i 

oktober. Trond Arve Haakonsen hadde 

totimersforelesning for masterstudenter i 

arkitektur i februar, hvor temaet var geomatikk!

BA-gruppa 2 Utført

Bør vi være medlem i Building Smart? Vurder kostnader/nytte. Ikke vurdert i 2019 2 Ikke 

utført

Vurdere nye arenaer Basert på innsamlet informasjon Styret 2 Pågår  
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GeoForum skal:  

Bidra til økt rekruttering til fagområdet 

Økt rekruttering Kommentar Utførende Prioritet Status

Utdanning- og forskningsgruppa er ansvarlig for 

Rekruttering- og profileringsprosjektet (RePro)

Tiltak for å nå hovedmålene i arbeidsprogrammet 

er gjengitt i eget program for RePro. Det er en 

sammensmeltning mellom handlingsplan for 

nasjonal geodatastrategi og RePro. Mål for 

begge deler ble behandlet i møte i UF-gruppa i 

desember 2019.

UF-gruppa 1

Stimulere til lokale arrangement på GIS-dagen 

i november eller andre arrangement for 

elever/studenter 

Informere om midler fra fondet kart i skolen. 

Tildeles fortløpende etter søknad. Tildeling 

forplikter artikkel i Posisjon. Ingen søknader i 

2019. GeoForum Hordaland, Møre og Romsdal 

markerte GIS dagen med besøk på 

skoler/høgskoler, GeoForum Oslo, Akershus i 

samarbeid med Buskerud inviterte til omvisning 

på kartsenteret på Nasjonalbiblioteket. Geopils 

sammen med deltakere på FOSS 4G etter 

omvisningen. Sekretariatet kunne gjort mer for å 

stimulere til aktivitet på GIS dagen og muligheten 

til å søke midler fra fondet. 

Sekretariatet 1 Utført

Geomatikk i skolen Aktivisere lærere eller vgs-elever på 

Geomatikkdagene. Nytt forsøk gjøres på 

Geomatikkdagene 2020. Flere skoleelever deltar 

på GD 2020.

Programkomite 1 Utført

Velge ut beste bachelor-/masteroppgave RePro bruker kr 40.000 kroner til beste bachelor-

/masteroppgave. UF-gruppa nedsetter komite 

som skal finne to vinnere. Vinnerne presenterer 

oppgaven på aktuelle arrangement. Presenteres 

på GD 2019. Forslag om å sette av kr 5.000 til 

juryering av oppgavene. Juryen fikk dette som 

rabatt på GD19

UF gruppa 1 Utført
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Økt rekruttering Kommentar Utførende Prioritet Status

Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter Innhente tall fra geomatikkutdanningene. UF-

gruppa registrerer hvem som starter studier til 

høsten. Søknadstall april er akseptable, ifølge UF-

gruppa. 30 % nedgang på master ved NMBU i 

april 2019. NTNU på Gjøvik har lagt om 

studieprogrammet sitt. Mangler tall fra 

spesialisering i geomatikk ved NTNU i 

Trondheim,

UF gruppa 1 Ikke 

utført

Synliggjøre hvor mye GeoForum bruker på 

studentmedlemmer

Vi kan synliggjøre hvor mye midler vi bruker på 

gratis deltakelse for studentmedlemmer på våre 

konferanser på en egen konto. Ble gjort i 2018, 

og kan gjøres på nytt på slutten av året i år.

UF-gruppa 1 Ikke 

utført

Finne ny student ansvarlig for sosiale medier Lage interessante saker på facebook og 

geomatikkbransjen.no for å få flere interessert i å 

studere geomatikk. Er i kontakt med student om 

slikt engasjement for vinteren 2019/2020. Avtale 

inngått.

RePro 1 Utført

Oppdatere www.geomatikkbransjen.no Vise hva innholdet og profilen til de enkelte 

studiene / studiestedene er. Det ble i møte i UF-

gruppa i desember 2019 besluttet at denne 

portalen må over på ny plattform / nettside, og at 

arbeidet starter våren 2020.

RePro 2 Pågår

Studenter underviser elever Studenter ansvarlige for info til vgs-elever på 

Geomatikkdagene. Kontaktet to skoler i Bærum 

for å få vgs-elever til GD19 på Sundvollen, uten 

hell. 

RePro 2 Ikke 

utført

Etablere kontakt med lærere på videregående 

skoler. 

Lærerne er nøkkelen for å nå ut til elevene. også 

viktig for lokale arrangement. Har fått 

interessante innspill til mulige lærere / skoler til 

Geomatikkdagene 2020

RePro 1 Utført

Vervekampanje I 2019 er det gjennomført vervekampanjer for å 

flere medlemmer. Vervekampanjene har i 

hovdsak vært å få flere medlemmer. 

Lokalavdelingene har bidratt i abeidet. Flere nye 

medlemmer i forbindele med påmelding til 

sentrale og lokale arrangementder det er gis 

rabbatt eler gratisdeltakelse til medlemmer. 164 

flere medlemmer i 2019 (170 flere medlemmer, 6 

færre bedriftsmedlemmer)

Sekretariatet 1 Utført

Flere studentmedlemmer Mrkant økning i flere studenmedlemmer de siste 

årene. Studentmedlemmer utgjør nå 7,5 av 

medlemene (tildigere personlige medlemmer)

Utført
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GeoForum skal: 

Informere om faglige aktiviteter 

Informere om faglige aktiviteter Kommentar Utførende Prioritet Status

Ha en oppdatert aktivitetskalender på 

geoforum.no

Innhente informasjon om faste arrangement som 

brukermøter, arrangement i regi av Kartverket og 

Samfunnsutviklerne i tillegg til internasjonale 

konferanser i regi av FIG, ISPRS, ICA og GI 

Norden

Sekretariatet 1 Utført

Presentere alle avgangsstudenter på 

masternivå

Posisjon, geoforum.no, geomatikkbransjen.no - 

krysspubliseres vha lenker. Ble publisert på 

geoforum.no

UF-gruppa 1 Utført

Synliggjøring av GeoForums aktiviteter på 

andres aktivitetskalendre. 

GeoForums arktiviteter i lokalvdelingene er sendt 

til utstillere på sentrale og lokale arrangement.  

Flere er restrektive til å legge ut våre arrangement 

på sine nettsider. 

Sekretariatet 1 Utført

Nå ut over vårt fagmiljø f.eks ved 

deltakelse på fagtreff med bred deltakelse

Deltakelse ved sekretariat / faggruppemedlemmer 

/styret. Wenche deltok på GeoTek, Marianne 

skulle delta på Digitaliseringskonferansen. Sverre 

deltok på GIS og BIM i regi av Geodata. Vi kan 

absolutt  bli bedre til å delta på andre arenaer

Faggruppene 1 Utført

Invitere fagpresse til arrangementer Målet er å få omtale av arrangementet. IT-relatert 

fagpresse inviteres til foss4g.no. Bygg.no er 

invitert til DKT

Sekretariatet 1

Facebook Legge ut omtale av arrangementene Sekretariatet 1 Utført  
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GeoForum skal: 

Arbeide for at fagstoff publiseres 

Arbeide for at artikler publiseres Tema Utførende Prioritet Status

Terje Midtbø er med i redaksjonskomitéen i Kart og Plan. 1 Utført

Presentere artikler i Posisjon eller geoforum.no som er 

presentert i andre aktuelle tidsskrift og nettsider.

Gjøres fortløpende Sekretariatet 2 Utført

Fagstoff presenteres på GeoForums kurs og konferanser Sekretariatet 1 Utført   

Satsingsområder 

Status for tiltak for å nå satsingsområdene er gjengitt i arbeidsprogrammet. 

I denne perioden skal GeoForum satse spesielt på følgende områder: 

1. Organisasjonsbygging 

Mål:  

a. Fremstå som en enhetlig organisasjon 

Dette gjøres ved: 
o Tilrettelegge for nettverksbygging mellom medlemmene på arrangement lokalt, sentralt, lederkonferansen og jevnlige Lync 

møter med lokalavdelingsledere. 

o Sørge for at det er attraktivt å være tillitsvalgt 

o Innføre nytt medlemsregister til bruk for lokalavdelingene og GF sentralt 

o Fremstå med samme profil sentralt og lokalt (maler, følge utarbeidede rutiner for gjennomføring av arrangement)  
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b. Bruke kompetanse og ressurser på tvers i hele organisasjonen 

Dette gjøres ved: 
o Kartlegge kompetansen i organisasjonen. Dette er det tilrettelagt for i styreWEB 

o Synliggjøre faggruppenes arbeid 

o Synliggjøre lokalavdelingenes arbeid på nettsider og Posisjon  

o Sørge for at studenter inkluderes i organisasjonen ved å invitere til konferanser, programkomiteer  

o Forespør artikler til Posisjon 

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

Dette gjøres ved: 
o Gratis deltakelse for lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styremedlemmer, redusert pris til medlemmer i programkomitéer  

o Legge til rette for at lederkonferansen er en arena til inspirasjon for tillitsvalget  

 
d. Se på spesielle tiltak for unge medlemmer/studenter 

Dette gjøres ved: 
o Invitere, inkludere og synliggjøre studenter på våre arenaer, i styrer og programkomiteer  

o Informere om stipend 

o Kontakt med linjeforeninger 

o Besøke universitet /høgskoler for å informere og GF arbeid  

o Presentere masteroppgaver i Posisjon  

 

e. Foreta kompetansekartlegging gjennom medlemsundersøkelser 

Dette gjøres ved: 
o Medlemsundersøkelse utarbeides i 2019 
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f. Øke profesjonaliteten i styret 

Dette gjøres ved: 
o Styrekompetanse ved Anne Breiby på styremøte 26. oktober.  

o Gjennomgang av vedtekter – OU- dokument og rutiner etter styrekompetanse 

 

2. Nå ut over eget fagmiljø 

Mål:  

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

Dette gjøres ved: 
o Utarbeide program til fagdag innen f.eks plan som kan arrangeres lokalt med lokale ressurser og i samarbeid med Plannettverk 

(Fylkesmann) 

b. Få flere deltakere fra andre fagmiljø til eksisterende arrangement 

Dette gjøres ved: 
o Ved samarbeid med andre sender de informasjon til sine kontakter  

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

Dette gjøres ved: 
o Bevisstgjøre tillitsvalgte at de informerer sine kontakter 

d. Samle inn gode foredrag om bruk av geomatikk som kan benyttes på andre arenaer ut over vårt fagområde 

Dette gjøres ved: 
o Arrangere workshop i samarbeid med Geomatikkbedriftene for å få frem gode eksempler på bruk av geomatikk for å fremme 

foredrag på andre arenaer (som konferanser) og hvilke arenaer ut over vårt fagområde vi skal satse på. 

 

 


