
 
 

Referat fra møte 1-2020 lokalavdelingsledere  
Møtet på Skype 30. januar kl. 0830 – 1000.  
 
Med i møte: 
Lokalavdelingsledere og sekretariatet 
 
Forfall: GeoForum Innlandet Telemark og Østfold 
 
Agenda: 
 

1. Fagdag i lokalavdelingene – opplegg utarbeides av sekretariatet 
Forslag til tema: 
a. Seksjoneringskurs 
b. Info om digitale løsninger for kommuner innen plan, bygg og geodata. I 

samarbeid med KS, DiBK, NKF.. 
Dato for fagdagene bør fastlegges tidlig. 
Benytter lokale krefter der det er hensiktsmessig. 
 
Vedtak: 
a. Seksjoneringskurs: 
Det lages opplegg for regionale seksjoneringskurs. Tema for byggesaksbehandlere spesielt 

o Bruksendring er ett av temaene 
o Sekretariatet samarbeider med Tommy. Kontakter saksbehandler i Tønsberg for 

innspill til program. 
o Målgruppe: saksbehandlere og byggesaksbehandlere 
o Programmet skal være klart ila våren. 

 
b. Innføring av digitalisering i kommuner innen plan, bygg og gedodata, eget seminar i 

samarbeid med KS, NKF og DiBK 
o Målgruppe: De som jobber med bygg, plan og geodata 
o Vinkling mot matrikkelen 

o Føring av matrikkelen (bygg, tiltaksbase) 
o I samarbeid med fylkeskartkontor 

o eByggeSak, ePlanSak, Bygglett, Kommunereform 
o Sekretariatet kontakter Bjørge for innspill til tema 
o Sekretariatet følger opp.  
o Program bør foreligge før sommeren 

 
c. Søknad om kompetansemidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). 

Ikke utlyst pr dags dato. Søknadsfrist var medio april i 2019. 
Vedtak: Sekretariatet informerer lokalavdelingene når (hvis) kompetansemidlene utlyses. 
Sekretariatet lager mal for søknad som i fjor. 
 

2. Fordeling av ekstra utgifter til økonomiprogram 
o Sekretariatet har ekstra utgifter til lisenser for å kunne utfakturere for 

lokalavdelingene 



 
 

o Fordeling av kostandene: Ut fra antall fakturaer vi sender ut for hver lokalavdeling / i 
forhold til medlemstall / ca. kr 3 000 per lokalavdeling? 

Saken ble drøftet ut fra hva som var mest rettferdig og hensiktsmessig. «Gebyr» per faktura 
er ment som en fordelingsnøkkel – ikke faktureringsgebyr som påføres hver faktura. 
Link til dokument som viser ulik fordeling: https://geoforum-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EcOznzJIP0dHrPbj4ZLYIu4Bm5h
qGIPYSL-OFdr9TwjfKg?e=tbSAyC 
 
Vedtak: Lisenskostnadene fordeles etter medlemsmassen for hver lokalavdeling per 01.01. 
Utfaktureres fra sekretariatet på nyåret.  

 
3. Regnskap for lokalavdelingene 

Informasjon. Sekretariatet bør føre regnskap for lokalavdelingene, eventuelt settes vekk til 
andre. Det er ikke avklart om regnskap settes bort. Kostnader knyttet til det. 

  
 

4. Mal for lokale vedtekter 
Gjennomgang av mal for vedtekter og hva som er nytt. Det som er nytt fremkommer som 
merknader i disse vedtektene: 
https://geoforum-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marianne_geoforum_no/EcOznzJIP0dHrPbj4ZLYIu4Bm5h
qGIPYSL-OFdr9TwjfKg?e=tbSAyC 
 
Normalvedtekter (uten merknader) er lagt ut på nettsidene til bruk på årsmøte: 
https://geoforum.no/normalvedtekter-lokalavdelingene/ 
 

o Når vedtektene behandles av årsmøte fyll ut når det er vedtatt. Kan erstatte 
endringer vedtatt av årsmøte.. 

o Ivaretar vedtektene sammenslåing som f.eks resultat av regionsreform? 
o Lokalavdelingene kan enten sammenslås eller oppløses for deretter å 

etablere en ny lokalavdeling  

o §1 lokalavdeling «..dekker geografisk<Fyll inn geografisk område>..». Kan f.eks 
beskrives som tidligere Østfold fylke 

o § 5. Frist for å melde opp saker til rep. møte i henhold til GeoForum sentralt sine 
vedtekter. De sto tidligere fortrinnsvis innen lederkonferansen, senest innen 

o § 4 om styret ble drøftet.  
Det ble endret til: 

 Styret skal som et minimum bestå av leder, tre styremedlemmer og minimum 

ett varamedlem. 
3 styremedlemmer erstatter nestleder, kasserer og sekretær, ett varamedlem 
erstatter to. 
Det var usikkert i møte om det er lovkrav at styret skal ha vararepresentanter. I 
organisasjonshåndboka fra Frivillig Norge. Styrets ansvar og forpliktelser er gjengitt 
side 30. Omtalt at det kan være en god idé å ha varamedlem. 

 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-
norge/pdf/Organisasjonshndbokarevidert2014.pdf?mtime=20191217082519 
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(Det er ikke krev til å ha varamedlem (tilføyd etter møte). Det står i styrearbeidsbok 
Breiby og Standal, at vararepresentantenes rolle bør settes på dagsorden. Som f.eks 
deltakelse i styremøter etc) 

 
 

5. Mal for påmeldingskjema 

• Utarbeides av sekretariatet.  
6. Møter for regnskapsansvarlig på Skype 

  28. januar kl.1000  

• oppfølging av regnskapsfunksjon 

• årsregnskap 2019 

• Oppgjør av arrangement 
  

7. Geomatikkdagene, informasjon i møte 

• Redusert pris for styremedlemmer i lokalavdelingene 4 500,- for deltakelse 
hele arrangementet + overnatting. Gjelder også vara. 

• Rep møte info om dekking av reisekostnader, bestill gjerne nå. Kvittering kan 
sendes sekretariatet før møte for utbetaling. Sekretariatet kan bestille billett 

• Rep møte deltakere betaler kr 3 600,- fordeltakelse hele arrangementet + 
overnatting. 

• Info om antall representanter 
8. Kompetansemidler fra KMD 

• Rapportering av midler til KMD, frist 1. mars 

• Sekretariatet sender samlet rapport fra fagdagene plan og oppmåling 

• GeoForum Innlandet rapporterer Seminar etterutdanning for kommunale 
arealplanleggere og geodata-ansatte 

9. Lagring av dokumenter for lokalavdelingene 

• Sekretariatet tilrettelegger for arkivering i Office 365. Modul for arkivering i 
styreWeb sies opp 

• Sekretariatet har noen utfordringer med at lokalavdelingene ikke får redigert 
dokumenter i Office 365. Dette har fungert utmerket før. Sekretariatet følger 
opp. 

10. Eventuelt 
a. Innspill til saker til neste møte 

i. Møte under Geomatikkdagene? 
Ja, gjerne i Skybaren. Sekretariatet innkaller 

 
 
Marianne 
28. januar 2020 
 


