
 

 

 

 

GeoForum Nordland inviterer til 

GeoNordland 2016 
 

Bodø, Scandic Havet, 17. - 18. februar. 
Påmeldingsfrist: 1. februar.  

 

En faglig samling for brukere, forvaltere og produsenter 

innenfor geomatikk, kart/oppmåling, GIS og geodata. 

      Målet med arrangementet er å gi informasjon om ny viten og utvikling innen fagområdet, og å være et 

forum for utveksling av erfaringer. 

Programkomité GeoNordland 2016: 

     
 

Lars Christan   

Utvik 

     Monika Vågan Marius 

Zahl Johnsen  

Brita Drevland  Hans-Kristian                               

Kummernes 

 

 

Våre utstillere:    
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Program Onsdag 17. februar. 
08:30 – 09:20  Registrering og servering av jubileumskake. 

 

 
09:30 – 09:45  
 

    
Åpning av GeoNordland 2016 
v/Marianne Meinich, leder i Geoforum 

 
09:45 – 10:30 

 
Bakgrunn og formål med eigedomsoppmåling i Norge. I kva grad er 
målsetjingane oppfylt? 
v/Leiv Bjarte Mjøs, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen 
Noen stikkord: Leiv Bjarte Mjøs er førsteamanuensis i eiendomsfag ved Høgskolen i Bergen. Han vil gå 

gjennom historie og målsettinger som ligger til grunn for den økonomiske kartleggingen som startet opp 

rundt 1960, og som førte fram til ny delingslov og kommunal oppmåling fra 1980. Er det som er ønsket, 

oppnådd? 

 

10:45 – 11:30  
 

Presentasjon av årets utstillere. Utstillingsvandring. 

 

11:30 – 12:30 
 
 

Lunsj og utstillingsvandring 

 
12:30 – 13:15  
 

 Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften 
v/Dag Hogvard, Fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Planavdelingen 
Noen stikkord: Hogvard arbeider med regelverks- og politikkutvikling innen geomatikk i Planavdelingen i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

13:25 – 14:25 

 
Årsmøte 2015 Geoforum Nordland. Utstillingsvandring 
Det er ønskelig at flest mulig av Geoforum Nordlands medlemmer deltar på årsmøtet. 

  
14:35 – 15:20  Ny Jordskiftelov 

v/Magne Reiten, Jordskiftelagdommer,  Frostating lagmannsrett. 
Noen stikkord: Ny jordskiftelov ble satt i kraft den 1.1.2016. Foredraget handler om de viktigste endringene 
som følger av den nye loven, og hva det innebærer for jordskifterettenes oppgaver, saksbehandling og 
ankeregler 

15:20 – 15:40 
 
 

Utstillingsvandring med litt å bite i 

 
15:40 – 16:30  

 

 

Paneldebatt: Hva er en eiendomsgrense? Koordinatenes betydning, private 
avtaler og det offentliges behov for informasjon 
Ordstyrer: Marianne Meinich 
Panelet består av: 

 Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen 

 Magne Reiten, Jordskiftelagdommer, Frostating lagmannsrett 

 Gunnar Samuelsen, Norkart 

 Dag Hogvard, Fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Planavdelingen 

Deltakerne i salen oppfordres til å stille spørsmål og delta aktivt under debatten. 

 17:00                    Blåtur. Oppmøte i resepsjonen. 

 :               Jubileumsmiddag. Ta med godt humør!  

                                                     Det blir servert god mat og super underholdning.    

                                                    Vel møtt!  
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Program Torsdag 18. februar. 
08:30 – 08:50 

 
Registrering. 

08:55  Presentasjon av det nye styret i GeoForum Nordland 

09:00 – 09:45                  

 

 Fastsettelse av eiendomsgrenser 
v/Frode Borge, Førstelektor ved Høgskolen i Bergen. 
Noen stikkord: «Frode Aleksander Borge er førstelektor ved Høgskolen i Bergen og advokat. Han arbeider 
primært innenfor det eiendomsrettslige fagfeltet. Han har skrevet om «Avtalefriheten ved 
eiendomsdannelse» i boken «arealadministrasjon» fra 2014. Foredraget «Fastsettelse av 
eiendomsgrenser» tar for seg forholdet mellom privatrettslige avtaler og offentlig myndighetsutøvelse 
og fokuserer på landmålerens oppgaver i forbindelse med klarlegging av eiendomsgrenser.» 

 
10:00 – 11:00 

 
Kartverket Bodø 

 Geodataplanen 2016 v/Finn Ørnes 

 Geovekst v/Finn Ørnes 

 FKB v/Finn Ørnes 

 NN2000 v/Christian Malmquist 

 Nasjonal detaljert høydemodell v/Christian Malmquist 

11:00 – 11.20 
 

Utstillingsvandring. Utsjekking fra hotellet. 

11:20 – 12:20 
  

SKATE. Forprosjektrapport Kommunereform 
v/Unn Disch Kihle, prosjektleder og Olav Petter Aarrestad, IT-direktør, Kartverket. 
Noen stikkord: «SKATE = Styring og Koordinering Av Tjenester i E-Forvaltning. Den nye 
kommunereformen som Stortinget har gitt sin tilslutning til, vil medføre at mange vil flytte «digitalt til en 
ny kommune». De sammenslåtte kommunene får en ny digital hverdag med blant annet nye 
kommunenumre, nye gårds- og bruksnumre og nye vegadresser. Kartverket er tildelt en nasjonal rolle 
som koordinator for kommunereformen over revidert nasjonalbudsjett 2015, som blant annet innebærer 
å synliggjøre avhengighetene på IKT-siden mellom kommunale og nasjonale dataregistre – men også å 
ta ansvaret for å utvikle en løsning av test av matrikkeldata med nye strukturer. Den første 
kommunesammenslåingen i den nye digitale virkeligheten er Nye Sandefjord kommune fra 1. januar 
2017.» 

12:30 – 13:00 
 

Hovedredningssentralen: En krevende kartbruker 
v/Raymond Prestøy, Redningsleder, HRS Nord-Norge 
Noen stikkord: «Redningstjenesten i Norge er integrert. I Norges tildelte ansvarsområde leder og 
koordinerer all Hovedredningssentralen (HRS) alle redningsaksjoner på sjø, luft og land, enten selv eller 
gjennom oppdrag til lokale redningssentraler (LRS). I tillegg er Norge deltager i flere internasjonale 
nødalarmeringssystem som gjør at vi er involvert i redningsaksjoner over hele verden. Dette gjør oss til 
en stor og krevende kartbruker, med behov for mange ulike kart og ulik detaljgrad. Fra FKB-data i Norge 
til sjø- og landkart med dekning over hele verden, inkludert Arktisk og Antarktisk.» 

13:00 – 14:00  Lunsj 

14:00 – 14:30 
 

Hovedredningssentralen: Utfordringer knyttet til bruk av kart 
v/Raymond Prestøy, Redningsleder, HRS Nord-Norge 
Noen stikkord: «Det eksisterer ikke i dag et kartgrunnlag som dekker Hovedredningssentralen sine 
behov. Ansvar for kart i Norge er sektordelt. Dette gjør at vi under en redningsaksjon må bytte mellom 
flere ulike bakgrunnskart for å få den totale situasjonsforståelsen. I tillegg mangler offentlige 
kartleverandører forståelsen for at beredskapsaktører, som HRS, har behov for lokalt lagrede raske 
kartløsninger. Å hente kartdata over internett er for sårbart. Dette forsinker og forvansker en 
redningsaksjon, og gjør at vi må kjøpe dyre kartløsninger fra private tilbydere. Vi erfarer at mange andre 
offentlige etater har samme behov og erfaring.» 

14:45 – 15:30 
 

Regional plan for vannforvaltning for Nordland 
v/Lars Ekker, Rådgiver Vannforvaltning, Nordland Fylkeskommune 
Forvaltningsplanen er hjemlet i vannforskriften og skal bidra til å styre og samordne både 
vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Forvaltningsplanen skal legges til 
grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. 

15:30 – 15:40 Avslutning. Takk for denne gang! 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
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Praktiske opplysninger 

Tid og sted:   

Onsdag 17.februar – torsdag 18.februar 2016, Scandic Havet, Bodø. 

Overnatting: 

Overnatting på Scandic Havet på enkeltrom med frokost. Prisen er kr 1.390,-  pr. natt. 

Rombestilling gjøres ved påmelding til GeoNordland 2016, ikke direkte til hotellet. 

OBS! Betalingen gjøres til hotellet ved avreise. 

 

Deltakeravgift: 

Deltakelse hele arrangementet, medlem kr 2.500,- 

Deltakelse hele arrangementet, ikke-medlem kr 3.300,- 

 

Dagsbesøk, medlem, inkl. dagpakke/lunsj: kr 1.400,- 

Dagsbesøk, ikke-medlem, inkl. dagpakke/lunsj: kr 1.750,- 

 

Jubileumsmiddag: kr 900,- 

 

Pensjonistmedlemmer og studenter får halv pris på alt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Bodo/Havet/#.Vgz5YE0w_vU

