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Arbeidsprogram 2015 
 

GeoForums årlige Arbeidsprogram bygger på Representantskapets vedtatte Strategiplan 2013–2015. 

Arbeidsprogrammet ble vedtatt på styremøte 12/2014, 2. desember 2014 

 etter gjennomgang og innspill fra deltakere på lederkonferansen. På styremøte 1-2015 ble det vedtatt å tilføye at konferansen 

GeoKlar skal arrangeres i 2015. 
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Kompetanse 

GeoForum skal være en selvskreven aktør, bidragsyter og pådriver for kompetanseutvikling innen geomatikkfagene. 

 

Status 

GeoForum arrangerte kurs og konferanser med 3 874 deltagere lokalt og sentralt i 2013. (Fordelingen av deltakere på lokale og 

sentrale arrangement var hhv. 61 % og 39 %). (Tall fra 2014 foreligger etter 1.1.2015) 

 

Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Andre geomatikkbrukere  

• Nye brukergrupper 

• Utdanningsinstitusjoner 

• Studenter 

 

Målsetting 1 

GeoForum skal arrangere attraktive konferanser. 
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Status 

GeoForum sentralt arrangerte 6 konferanser i 2014 (5 i 2013), lokalavdelingene arrangerte 11 lokale geomatikkdager i 2013. Flere 

lokalavdelinger samarbeider om dette arrangementet. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
GeoForum skal arrangere Geomatikkdagene 2015 på 
Raddison Blu Lillehammer 17. – 19. mars 

 Programkomite  

GeoForum skal arrangere X, Y og Z på Radisson Blu 
Norge, Bergen 13. og 14. januar 2015 

Program foreligger for konferansen 2015 Sekretariat  

GeoForum skal arrangere Stikningskonferansen 2015, 2.-3. 

februar på Clarion Hotel Oslo Airport 

 BA-gruppa  

GeoForum skal arrangere Den kloke tegning 2015 – med 
felles geometri, 26.-27. oktober på Gardermoen 

 BA-gruppa  

GeoForum skal arrangere Geodesi- og hydrografidagene  Sekretariatet  
Nasjonal beredskapskonferanse hvert annet år (ikke 2015) Arrangeres i samarbeid med Kartverket Sekretariat  
Lokale geomatikkdager arrangeres av lokalavdelingene 
(noen samarbeider om arrangementet)  

 Lokalavdelingene  

GeoForum skal vurdere å arrangere Kommunal 
geomatikkonferanse.  

Kommunal geomatikkonferanse 2014 evalueres. 
Sendes til alle medlemmer som er ansatt i 
kommuner. Skal konferansen favne flerfaglig? 
Når på året skal den arrangeres?  
Vurder felles programkomite med PA-gruppa  

Kommunegruppa  

GeoKlar, beredskapskonferanse Arangeres i samarbeid med Kartverket Sekretariat  
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa 
 

Målsetting 2 

GeoForum skal arrangere aktuelle, kompetansegivende kurs og seminarer med høy kvalitet. 

 

Status 

Det ble i 2013 arrangert 24 kurs lokalt og 4 kurs sentralt med henholdsvis 849* og 421 deltakere.  
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*Alle samlingene som ikke er konferanser er telt med 

 

 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Matrikkelkurs, 1 dags kurs 
 

Samkjøring mellom plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven med forskrifter.  
Stikkord:  

o Plan, delesøknad (hvilke krav stilles), 
matrikkel, oppmåling, og byggesak. 

o SAK 10, (oppretting av nye eiendommer) 
o TEK 10 (utnyttelsesgrad)  
o Innsyn og bruk av matrikkeldata. 
o Beregning av selvkost for utarbeidelse av 

gebyrsatser jf. matrikkelloven (foredrag 
på matrikkelkurs) 

o God landmålerskikk (presentasjon av 
hvert punkt i god landmålerskikk plakat) 

o Tinglysing, dokumentavgift, innlevering 
av dokumenter i original eller kopi. (Tema 
for foredrag på matrikkelloven og 
seksjoneringsskurs) 

o Praktisk rettet kurs innen gjennomføring 
av arbeid etter matrikkelloven.  

o Oppmålingsteknisk og eiendomsfag 
o Gjerne dagsseminar 

Kommunegruppa 
  

 

Bygg og adresser i matrikkelen i forbindelse med Strategi 
for bygninger i matrikkelen. 

Strategi for bygninger i matrikkel er igangsatt av 
Kartverket og forventes ferdig våren 2015. 
Workshop for å gi innspill til strategien. 
Programkomiteen: 

o Kartverket  
o kommunegruppas representanter 
o med flere 

Kommunegruppa  
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Kurs i eierseksjoneringsloven  Kurs 
 

Kommunegruppa  

Evaluering av matrikkelloven Vurderes Kommunegruppa  
Samferdsel (arrangert av GeoForum Hedmark og Oppland) Vurderes. Arrangeres av lokalavdelingene?  Kommunegruppa  
Innføring av NN2000 Sekretariatet har vært i kontakt med Kartverket 

Tromsø. Vurderer om det skal arrangeres i 
Troms/Finnmark 2015. 

Kommunegruppe  

Digitalt planregister Kurset arrangeres sentralt, kursopplegget kan 
gjenbrukes.  

PA-gruppa  

Arrangere KOSTRA workshop 
(Statistikk fra planregister, kart, matrikkelen og sakssystem) 
 

Avklar status med KommIT og samarbeid om 
seminar. Bør planlegges i samarbeid med 
kommunegruppa. 

PA-gruppa  

GI-standarden  Arrangerte erfaringsseminar i samarbeid med KS, 
KommIT i 2014. Følg opp GI standarden med KS. 
Driftsmodell etterlyses. 

Sekretariat  

3D og romlige planer Søke samarbeid med KMD og vurdere å 
arrangere seminar/workshop i 2015. 

PA-gruppa  

Arealregnskap Vurdere å arrangere seminar/workshop i 2015 PA-gruppa  
Internasjonal workshop om FIG i samarbeid med NJKF  I-gruppe  

PA-gruppa = Plan- og arealgruppa, I gruppe= Internasjonal gruppe 

 

Målsetting 3 

GeoForum skal utvikle kurs for nye brukergrupper. 

 

Status 

Den Kloke tegning har flere deltakere som ikke vanligvis deltar på GeoForums arrangement. GeoForum arrangerer GeoKlar, 

(beredskapskonferanse) med flere deltagere utenfor geomatikkmiljøet i desember 2014. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Ikke utført/pågår/utført 
Lærere i ungdomsskole og videregående skole. 
 

Stikkord om hva kurset skal inneholde: 
o Geofagnettverket, Vitensenteret.  

RePro  
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o Følge opp tilpasset verktøy for skolene 
som f.eks. Kart i skolen.  

o RePro er i kontakt med geonettverket. 
Lærere i videregående skole inviteres til sesjonen 
geomatikk i skolen på Geomatikkdagene. 

I samarbeid med UF-gruppa Programkomiteen  

GeoForum skal informere om organisasjonens 
internasjonale aktivitet 

Vurderes egen sesjon på Geomatikkdagene Internasjonal 
gruppe 

 

GeoForum skal legge til rette for en stipendordning som gir 
GeoForums medlemmer mulighet til å delta på studieturer 
og kompetansegivende kurs både i Norge og 
internasjonalt. 

Utlysning 15. april, 15. august og 15. desember 
 

Sekretariatet  

Servicetorg. Vurdere å arrangere kurs / seminar for 

servicetorg på bakgrunn av innspill fra Forum for 

offentlige servicetorg. 

Mål for kurset /seminaret er å gi grunnleggende 
forståelse for plan, bygg og eiendom. 
Lett tilgang til informasjon om plan / bygg og 
matrikkel, vegregister på nett (NVDB) 
Kommunal og privat vei osv. 
Stikkord; se min eiendom. 
Programkomité: 

o FOSK (Forum for offentlig service).  
o Arkiv 
o Representant fra et velfungerende 

servicetorg 

Kommunegruppa  

Kart i skolen. Løfte kompetanse til lærerne, målgruppe er 

ungdomsskole og vid. Skole for å oppnå lærerløft. 

strategi og opplegg forankres sentralt – men 
utføres regionalt/lokalt? 

Re Pro  

Kurs rundt bruken av åpne data.  Mangel på innovasjon etter åpne data, mulig 
mangel på kunnskap.  
IT-bransjen (ikke-geomatikere) er målgruppen. 
Samarbeid med Kartverket. 
GeoForum mottok tilskudd fra KMD til prosjektet 
i 2014.. Styret nedsetter en prosjektgruppe. 

Sekretariatet  

Innspill mot planleggingsmiljøet Kontakte forum for kommunale planleggere, 

Kommunalteknisk forening (plan- og miljø) 

eventuelt flere 

Plan- og 
arealgruppa 
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Kommunereformen Tekniske utfordringer ved sammenslåing av 

kommuner. Matrikkel, planregister, folkeregister, 

arkiv. Vurderes fra våren 2015. 

Kommunegruppa  

Vurdere ny faggruppe for ledninger under bakken Vurdere om det skal etableres en ny faggruppe 

for ledninger under bakken i samarbeid med BA-

gruppa, programkomiteen X, Y og Z og 

sekretariat 

Styret  

UF-gruppa = Utdanning- og forskningsgruppa, RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet, PA gruppa = Plan- og arealgruppa, BA-gruppa 
 

 

Målsetting 4 

GeoForum skal være støttespiller for at geomatikkutdanningene holder et høyt faglig nivå. 

 

Status 

Gjennom Utdanning- og forskningsgruppa følger GeoForum med på geomatikkutdanningene. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Seminar for utdanningsinstitusjonene Seminaret skal ta opp tråden fra tiltaket over, og 

invitere alle utdannings institusjonene og 
bransjen for å få en felles forståelse av hva vi 
trenger nå, og hva vi vil trenge i fremtiden. 
Interaktivitet mellom utdanning og bransje. Møte 
på Geomatikkdagene 

UF-gruppa  

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

Styret  

Rekrutteringsseminar  Workshop RePro  
Bruke og videreutvikle www.geomatikkbransjen.no  RePro  
Delta på utdanningsmesse i Lillestrøm og Trondheim Evalueres RePro  
Utdanning skal være tema på Geomatikkdagene  Programkomiteen  
Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter Innhentet tall fra samordnet opptak UF gruppa  
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UF-gruppa registrerer hvem som starter studier til 
høsten.    

UF-gruppa = Utdanning- og forskningsgruppa, RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet 
 
 
 

 

Fellesarena 

GeoForum skal være den naturlige fellesarenaen for sine medlemmer og andre med interesse for geomatikk. 

 

Status 

GeoForum informerer og kommuniserer med medlemmene, sentrale myndigheter og organisasjoner. 

 

Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Andre geomatikkbrukere 

• Nye brukergrupper 

• Utdanningsinstitusjoner  

• Studenter 

• Offentlig sektor 

 

Målsetting 1 

GeoForum skal være bindeleddet mellom geomatikk og sentrale myndigheter samt andre tilgrensende fagområder. 
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Status 

GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner for informasjonsutveksling og samarbeid. 

 

 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Gjennomføre fagpolitisk møte med KS, KommIT  Gjennomføres i oppført rekkefølge Styret  

DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) Fagspørsmål i grense mellom kart, plan, 

matrikkel, byggesak, 3D.  

PA- gruppen  

Gjennomføre fagpolitisk møte Geomatikkbedriftene  Styret  

Gjennomføre fagpolitisk møte med Kartverket Stikkord for møtet: 
o Kartpolitikk.  
o Rollefordeling mellom privat bransje og 

forvaltningen. 

Styret  

Gjennomføre fagpolitisk møte med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Stikkord for møtet: 
o Kartpolitikk 
o Rollefordeling mellom privat bransje og 

forvaltningen. 

Styret  

Gjennomføre fagpolitisk møte med Klima og 
miljødepartementet / Miljødirektoratet  

Stikkord for møtet: 
o Framtidens byer 
o KlimaGIS    

Styret  

Gjennomføre fagpolitisk møte med DSB / Justis og 
beredskapsdepartementet? 

Stikkord for møtet: 
o Beredskap (Justis- og 

beredskapsdirektorat) 

Styret  

Gjennomføre samarbeidsmøte med NITO  Styret  
Gi uttalelser til høringer som angår bransjen  Styret  
Gjennomføre samarbeidsmøte med NJKF    Styret  
Vurdere å gjennomføre møte med skognæringen (Norges 
skogeierforbund). 

Ref. tilbakemelding fra medlemsundersøkelsen Styret  

Vurdere fellesmøte i det offentlige rom med Kartverket, 
KMD, KS KommIT om kommunereform 

Hovedtema: Fornying, forenkling og forbedring. 
Vurderes istedenfor å ha møte med hver enkel.  

Styret  
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Vurdere årlig om vi skal møte andre aktuelle organisasjoner  Styret  

RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet 

 

 

Målsetting 2 

GeoForum skal informere og kommunisere med sine medlemmer gjennom tilgjengelige kanaler. 

 

Status 

GeoForum informerer og kommuniserer med sine medlemmer gjennom e-post, twitter, nyhetsbrev, geoforum.no, Posisjon og besøk 

i lokalavdelingene. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 

Følge opp strategi for sosiale medier.  Er strategi for sosiale medier for medlemmer eller 
for ikke medlemmer? 
Nå grupper med informasjon om nyheter. Twitter: 
Hvem ser det? Hva er gevinster (kost/nytte) 

Sekretariatet  

Gi ut tidsskriftet Posisjon 6 ganger i løpet av året til 
medlemmer av GeoForum og NJKF 

Posisjon skal fortrinnsvis tilbys digitalt 
(Posisjon sendes i papir til alle bedrifts-
medlemmene og andre, tilsammen ca 650 
mottakere). 
Innspill fra gruppeoppgavene på 
lederkonferansen følges opp. 

Sekretariatet  

Videreutvikling av Posisjon 
 

Tilbakemeldingene fra gruppeoppgavene på 
lederkonferansen følges opp for å få flere til å 
skrive artikler til Posisjon  

Styret  

Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og Plan  Sekretariatet  
Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum  Sekretariatet  
Informere på lokale geomatikkdager der sekretariatet blir 
invitert 

 Sekretariatet  
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Målsetting 3 

GeoForum skal informere og kommunisere med myndigheter og andre fagområder gjennom tilgjengelige kanaler. 

 

Status 

Nyhetsbrev blir sendt til kontaktpersoner. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 

Sende nyhetsbrev til de oppdaterte 

kontaktpersonene. Viktige saker fra 

Posisjon tas med i nyhetsbrev og på 

geoforum.no 

Oppdater kontaktpersoner fra 

fagpolitiske møter. Vurdere å sende 

til andre enn medlemmer og andre 

fagområder. 
Bør sendes til: 

o Geomatikkbedriftene, 
Norconsult, AsplanViak, 
Multiconsult, Rambøll, Cowi 
med flere. 

Sekretariat  

Sosiale medier, Twitter, LinkedIn, 

Facebook? 

Antar at dette er mer aktuelt for de 

som ikke er medlemmer og dermed 

ikke nås gjennom informasjon som 

normalt sendes kun til medlemmer 

Sekretariat  

Bedre samarbeid med våre naboland

  

Vurdere større grad av nordisk 

samarbeid om kurs og konferanser, 

slik det ble gjort med nordisk 

kartografikurs 

Internasjonal gruppe  
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Målsetting 4 

GeoForum skal påse at studentene engasjeres på vår fellesarena. 

 

Status 

GeoForum kontakter utdanningsinstitusjoner og inviterer studenter til kurs og konferanser. Studenter får redusert pris eller deltar 

gratis. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Informere om at studenter er invitert gratis eller til redusert 
pris i alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser. 
Studenter inviteres til å holde foredrag eller andre 
presentasjoner. 

Presentere master- og bacheloroppgaver, og 
deres møte med faget i bransjen. Publisering i 
Kart og Plan og Posisjon.  

UF-gruppa  

Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene til 
15 studenter mot at de bidrar med foredrag eller annet.  

Vurdere student-sesjon. (Kontakt 
universitetsansatte /veiledere om aktuelle 
studenter, NTNU, NMUB, Gjøvik, HiB, 
Telemark, UiO, HINT, UiB) 

Programkomite  

Ha en nyutdannet representant i en eller flere 
styrer/utvalg/programkomiteer 

 Sekretariat  

Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte 
sommerjobber på www.geomatikkbransjen.no og på 
geoforum.no 
 

Direkte link mellom geoforum.no og 
geomatikkbransjen.no og 
geomatikkbedriftene.no. Kontakt bedriftene, 
Vegvesenet og andre og synliggjøre muligheten  

RePro/ 
 

 

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler. 
Studenter bør også få Posisjon digitalt, til student-adressen 
(som blir borte når studentstatus utgår) 

Bruke medlemmer i utdanningsinstitusjonene og 
linjeforeningene for å få e-postadressene. 
(Linjeforeningene kan også benyttes i forhold til 
rekruttering)  

RePro  

Informere om stipend til utdanningsinstitusjoner Kontakt universitetsansatte/veiledere om 

aktuelle studenter, NTNU, NMUB, Gjøvik, HiB, 

Telemark, UiO, HINT, UiB) – ses sammen med 

tiltak 2 

UF-gruppa  
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Være formidlingskanal i forhold til aktuelle bedrifter som 

kan presentere seg for aktuelle studenter  

Ha oversikt over aktuelle bedrifter, i 

kommunikasjon med linjeforeninger / 

Universiteter / høyskoler. 

UF-gruppa  

 

Synliggjøring 
GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikere og bruk av geomatikk i samfunnet. 

 

Status 

Gjennom informasjonskanaler bidrar GeoForum til å synliggjøre geomatikere og bruk av geomatikk til medlemmene, geomatikere, 

studenter og lærere. Det har vært gjort lite for å synliggjøre geomatikk for allmennheten. 

 

Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Andre geomatikkbrukere 

• Nye brukergrupper 

• Utdanningsinstitusjoner  

• Studenter 

• Offentlig sektor 

• Allmennheten 

Målsetting 1 

GeoForum skal bidra til bedre rekruttering til geomatikkfagene. 
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Status 

Det er et økende behov for kompetanse. Gjennom rekrutterings- og profileringsprosjektet (RePro) har en kommet i gang med en 

kartlegging av situasjonen. Det gir et godt fundament å bygge videre på. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Delta på utdanningsmesser på Lillestrøm og i Trondheim  RePro  
Geomatikktimen (GIS-dagen hele året)  Lag ferdig opplegg som kan benyttes av flere. 

GeoCaching på arrangementer, f.eks. på GIS-
dagen og andre arrangement og skolebesøk.  

RePro  

Geomatikk i skolen Aktivisere lærere på Geomatikkdagene Programkomiteen  
Nettportalen www.geomatikkbransjen.no 

• Få flere historier fra bransjen 

• Få flere muligheter fra bransjen 

Viktig med nye bidrag i januar-april hvert år, før 
søknadsfrist til høyere utdanning. 
 

RePro  

Undervisningsinstitusjonenes web-sider Legge inn link til www.geomatikkbransjen.no.  
fra utdanningsinstitusjoner 

UF-gruppa  

Følge opp linker og innhold på Utdanning.no o.l. sider Blant annet mangler info om GIS  RePro  
Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til 
allmenheten.  

Vurdere egen sesjon på GD der studenter kort 
presenterer sine oppgaver i tillegg til at de 
presenteres på kurs og konferanser. Dette følges 
opp blant annet gjennom poster-presentasjoner, 
også gjort på Kartografikurset  

UF-gruppa 
  

 

Videregående skole Lage ferdige undervisningsopplegg for 2 eller 3 x 
45 min hvor flere fag blandes inn for å vise at 
geografiske data/geomatikkompetanse kan 
brukes i norsk, historie, biologi, helselære for å 
vise rute, utbredelse, plassering m.m., beregne 
areal, lengde, osv. Ta direkte kontakt med lærere 
man kjenner på vgs. Viktig å kjenne litt til hvordan 
vgs. jobber med hjelpemidler i undervisning og 
hvordan vi egentlig kan få innpass før det legges 
inn ressursbruk på å lage opplegg. Bl.a. kan det 
bety å ha kontakt med Naturfagssenter og 

RePro   
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lignende instanser som håndterer 

undervisningsopplegg   

Geomatikk som et basisfag med IT som støtte  I stedet for at geomatikk sees på som et 
støttefag, kan heller database, statistikk og 
programmering sees på som støttefag til 
Geomatikk 

UF-gruppa  

Vurdere samarbeid med landets Viten-sentere  RePro  
UF-gruppa = Utdanning- og forskningsgruppa, RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet GD = Geomatikkdagene 
 

Målsetting 2 

GeoForum skal være støttespiller for å øke kapasiteten innen utdanning og forskning. 

 

 

 

Status 

Rekrutterings og profileringsprosjektet har avdekket at flere av utdanningsinstitusjonene har for liten kapasitet innen 

geomatikkfagene. Med kapasitet menes lærer- og forskningsressurser. Pengesekken (antall ansatte) styres av antall studenter. 

Klarer vi/bransjen via RePro å øke antall geomatikkstudenter vil det sannsynligvis også bli lettere å øke bemanningen. Vurdere å 

fjerne Målsetting 2 i fremtiden. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Synliggjøre samfunnets behov for geomatikkompetanse 
ved universiteter og høyskoler 
 

Ta direkte kontakt med ledelsen ved høgskoler 
og universiteter med informasjon om fagfeltet. 
Bransjen må komme med innspill, UF-gruppa 
eller GeoForum kan koordinere dette! Dette bør 
tas opp på et utdanningsseminar. Følges opp på 
møtet under GD15. 

UF-gruppa  

Samarbeid om utdanning og forskning mellom bransje og 
utdanningsinstitusjoner. 

Hva kan bransjen bidra med for å øke fokus på 
forskning og utvikling? Initielt møte på GD15. 

UF- gruppa  

UF-gruppa = Utdanning- og forskningsgruppa, RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet 
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Målsetting 3 

GeoForum skal synliggjøre geomatikere og bruk av geomatikk i samfunnet, både mot offentligheten og bransjen. 

 

Status 

Vi er flinke å profilere oss innad i bransjen, men utad er vi lite synlige. Det er et stort engasjement hos folk flest, vi må forklare alle 

at det er geomatikk som er grunnlaget for alle systemer som inneholder GPS og kartløsninger. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Være aktive i media når geomatikk diskuteres/presenteres  
 

Pressemelding om manglende rekruttering til 
bransjen ble sendt ut etter nyhetsoppslag på tv2-
nyhetene. Minst 7 aviser la ut nyheten. Prosjektet 
om effektene av frie kartdata bør resultere i 
mediaoppslag i 2015 

Sekretariatet  

Et mediainnslag som presenterer tidsaktuelle eksempler 
 

Eks.: BIM/kart og data/GPS i programmer som 
Schrødingers katt/Newton. (Innslag på 
Østlandssendingen 7. januar fra 
utdanningsmessa). 
Kontaktet Newton-redaksjonen 
Vurdere deltagelse på kulturnatt Oslo i 
september. Oppfordre alle til harmonisert 
språkbruk og enhetlig presentasjon av geomatikk 
i artikler/kronikker m.m. 

RePro 
 

 

Fange opp viktige tema i bransjen og spre til sentrale og 
lokale medier 
 

Ta med bakgrunnsinformasjon som hvordan 
modellene bygges opp og kartdata genereres. 
For eksempel TU fra plan til matrikkel. 

Sekretariatet  

RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet TU= Teknisk ukeblad 
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Målsetting 4 

GeoForum skal informere om aktiviteter i bransjen. 

 

Status 

Medlemmene blir godt informert gjennom Posisjon, nettside og nyhetsbrev. Eksisterende aktiviteter kan likevel forbedres og rettes 

mot flere målgrupper. Harmonisert språkbruk, enhetlig presentasjon av geomatikk. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Tilstedeværelse på sosiale medier  Twitterkontoen @geoforum_norge må 

bekjentgjøres bedre på hjemmeside, i Posisjon 
og nyhetsbrev. 
Hjemmesiden må få på plass lenker og logoer til 
Twitter (og ev. FB) under «Sosiale medier». Hva 
med lenke til http://kartogplan.no/ hvor alle 
artikler tilgjengelig gjøres (ligger ca. 1 år etter, 
dvs. i 2014 finner man artikler t.o.m. 2013). 
Lenke til denkloketegning.no (oppdateres mht. 
e-postadresse, samt ønske velkommen til 2015) 

Sekretariatet  

Posisjon  Sekretariatet  
Nettsider  Sekretariatet  
Nyhetsbrev Nyhetsbrev skal sendes til flere målgrupper Sekretariatet  
Kurs og konferanser  Sekretariatet  
Etablere foredragspool med aktuelle tema og (forslag til) 
foredragsholder som tips til f.eks. lokale geomatikkdager  

I forbindelse med lokale geomatikkdager er 
lokalavdelingene bedt om at foredragsholderne 
skriver kort om innholdet i foredragene. Disse 
samles i sekretariatet til bruk for planlegging av 
andre lokale geomatikkdager .  

Sekretariatet  

Formidle spennende nyheter/forskning fra internasjonale 
organisasjoner. Hva skjer i bransjen utenfor våre grenser? 

 Internasjonal 
gruppe  

 

Informasjon om internasjonale konferanser i regi av FIG, 
ISPRS, ICA og GI NORDEN 

Be om artikkel fra deltagere på internasjonale 
konferanser. 

Sekretariatet  
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Målsetting 5 

GeoForum skal jobbe for at fagartikler publiseres. 

 

Status 

Det publiseres for få fagartikler fra akademia. 

 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Innspill til fagartikler i Kart og Plan til mer enn temaautgaver 
som vi blir bedt om innspill til 

Vurdere å gi temanummer om utdanning og 
forskning i bransjen, hovedoppgaver, kan være 
egnet for Posisjon også. 

Sekretariatet  

GeoForum bør tilrettelegge for muligheten til å sende inn 
fagartikler, fra egne kurs og konferanser.  

 Sekretariatet  

Presentere artikler i Posisjon som er presentert i andre 
aktuelle tidsskrift og nettsider 

Eksempelvis på  andre medier som: 
Veg, bygg og anlegg, Teknisk ukeblad, 
utdanning, geografi, medisin 

Sekretariatet 
 

 

Motivere og utfordre fagpersoner i geomatikkbransjen til å 
publisere i andre tidsskrifter og kanaler 

Eks.: Veg, BA, TU, utdanning, geografi, medisin. 
 

Sekretariatet 
 

 

UF-gruppa = Utdanning- og forskningsgruppa, RePro = Rekruttering- og profileringsprosjektet 


