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Kursmidler fra KMD plan kart og geodata 
KMD hadde i 2017 avsatt ca 4.6 millioner, tilskuddsordning, lokal kompetanse i plan, kart og 
geodata. Geoforum og kartkontoret i Tromsø søkte i 2017 med en felles søknad og fikk tildelt 
100 000 kr. Av praktiske årsaker ble dette tilskuddet utbetalt til Geoforum Troms. 
 
Av kursmidlene er 43545 kr brukt i 2017. Kurs i forvaltning av digitalt planregister 24-25 
september i Nordreisa og 26.til 27. september på Finnsnes med hhv 20 og 17 deltakere. 
Avklart med KMD at resten av tildelingen 56455 kr fortsatt kan brukes i 2019. 
 
Økonomien 
Tall avrundet til hel tall. Status egenkapital 31.12.18 er kr 184 602 kr. Derav kr 56 455 kr 
KMD midler. Når en ser bort fra plan midlene er status egenkapital kr 128 147 kr. 
Driftsoverskudd   836 kr. 
 
I 2018 innførte Geoforum sentralt en ordning der lokalavdelinger kunne søke dekning av 
økonomiske utfordringer og høye reisekostnader tilknyttet arrangement.  
 
Geoforum Troms og Finnmark søkte i november 2019 på dekning av utgifter vi hadde med 
avvikling av arrangementet i Tromsø 13 og 14 mars 2019. Reiseregning styremedlemmer og  
reiseregning fra 4 foredragsholdere. 
 
Samla søknad på 32 016 kr (felles søknad fra Geoforum Troms og Finnmark) ble behandlet 
med et resultat at Geoforum Troms fikk tildelt 9 000 kr overført til oss i desember - 2019. 
 
Tildelte midler for dekning av reiseutgifter på lokale geomatikk dager 14-15 februar 2018 i 
Alta på kr 20 000 til Geoforum Troms ble utbetalt i februar 2019 og fremkommer derfor på 
regnskapet for 2019. 
 
Vedrørende utgifter er det 10 regninger som er utbetalt som tilsammen utgjør 28 320 kr. 
8 av disse berører utgifter, reiseregninger foredragsholdere og styremedlemmer til lokale 
geomatikk dager i 13. – 14. mars i Tromsø. 
De øvrige 2 er reiseregning på fagdag Plan bygg 30. oktober i Tromsø og lederkonferansen i 
Oslo januar 2019 som tilsammen utgjør 4140 kr.  
 
Overskudd på lokale Geomatikk dager i Tromsø 13 og 14. mars 2019 er ikke gjort opp og 
utført i regnskapsåret 2019. 
  
Medlemmer 
66 medlemmer (+6 fra 2018) ,56 personlige (+7 fra 2018), 7 bedrift (-1 fra 2018),  
1 studenter (uendret), 3 pensjonister (uendret). 
 
 



Lokale geomatikk dager 13. og 14. mars  i Tromsø 
Konferansen hadde totalt 86 deltakere,( 19 fra Finnmark, 46 fra Troms og 13 utstillere.). 
Parallelle sesjoner dag nr. 1 med tema matrikkel og landmåling på den ene og plan og 
geodata på den andre . Blåtur til et sted der en kunne spille minigolf ble en stor suksess. 
Faglig og sosial ramme på arrangementet var bra.  
 
Fagdag Plan, tiltak og oppmålingsforretning – kvalitet i plan og byggesaksbehandling  
 
Denne fagdagen inngikk i de midlene Geoforum Troms var tildelt fra departementet i 2017. 
Fagdagen ble meget vellykket med totalt 53 deltakere og ble avholdt på hotell Radison Blue 
30. september. Meget bra faglig innehold som Fredrik Holth og Einar Bergsholm presenterte 
denne dagen. I salen var det godt engasjement fra deltakere med faglige spørsmål som ble 
tatt opp med foreleserne. 
Det var relativt stor deltakelse med 11 deltakere fra Tromsø kommune, 8 fra Nord Troms 
jordskifterett, 5 fra Lenvik kommune (nå Senja kommune) og 9 deltakere fra advokat kontor i 
Tromsø og Harstad. Fagdagen var gratis for de med medlemskap i Geoforum Troms og 
arrangementet medførte at vi fikk tilført 7 nye medlemmer, 3 fra advokat bransjen, 1 fra 
Lyngen kommune , 2 fra Målselv kommune og en fra Ofoten og Sør Troms jordskifterett.  
 
Møter: 
1 styremøte avholdt på skype, 3. januar 2019 som vedrørte planlegging av lokale geomatikk 
dager.  
I styrets arbeid er epost og telefon benyttet. 
 
Representantskapsmøte 
Tommy Jenssen og Janike Marlen Rype var tilstedte på representantskapsmøte 2. april på 
Sundvollen hotell utenfor Hønefoss. 
 
 
Takk til alle i styret og andre for godt samarbeid gjennom året.  
 
Harstad, 15. desember 2020 
Tommy Jenssen 
 
Leder i GeoForum Troms 


