Sak 11-R2016 Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2016

Arbeidsprogram 2016
Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for hvordan vi skal nå de strategiske hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring.
Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp alle tiltakene.
Tiltakene er oppført med prioritering 1, 2 og 3 der 1 er må, 2 er bør og 3 er kan.

Vedtatt arbeidsprogram bygger på forslag til strategiplan etter styremøte 7-15. Strategiplanen skal behandles på
Representantskapsmøtet 2016.
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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 3 528 deltagere lokalt og sentralt i 2015. (Fordelingen av deltakere på lokale og
sentrale arrangement var hhv. 63 % og 37 %).
Målgrupper
• GeoForums medlemmer
• Geomatikkbransjen
• Geomatikkbrukere i tilgrensende fagområder
• Studenter
• Offentlig sektor
Målsetting 1
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser og seminar.
Status
GeoForum sentralt arrangerte 7 konferanser i 2015, lokalavdelingene 8. Flere lokalavdelinger samarbeider om å arrangere lokale
geomatikkdager arrangementet. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt konferanse.
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Tiltak
GeoForum skal arrangere Geomatikkdagene 2016 i
Ålesund 8.-10. mars
GeoForum skal arrangere X, Y og Z på Scandic Fornebu
19.-20. januar
GeoForum skal arrangere Stikningskonferansen 2016 på
Clarion Gardermoen 1.-2. februar
GeoForum skal arrangere Den kloke tegning 2016
GeoForum skal arrangere Geodesi- og hydrografidagene i
Stavanger
Nasjonal beredskapskonferanse arrangeres i november
2016.
GeoForum skal arrangere Kommunal geomatikkonferanse
Representantforslag 138 S (2014 - 2015) om oppheving av
det kommunale monopolet på landoppmåling
Lov om eierseksjoner

Kommentar

Utførende
Programkomitéen

Prioritet Status

Sekretariatet

2

BA-gruppa

1

1

BA-gruppa ønsker egen representant i
komiteen
Arrangeres i samarbeid med Kartverket.

BA-gruppa

1

Sekretariatet

1

Arrangeres i samarbeid med Kartverket.

Sekretariatet

2

Kommunal geomatikkonferanse evalueres.
Kommunegruppa
2
Høringsseminar hvis forslaget blir lagt ut på
Kommunegruppa
1
høring?
Lov prop. forventes i slutten av 2016. Info om Kommunegruppa
3
høringsseminar bør gis tidlig i 2016.
Kommunereformen, seminar
Tekniske utfordringer ved sammenslåing av
Kommunegruppa
3
kommuner. Matrikkel, planregister,
folkeregister, arkiv. Regionale samlinger
høsten 2016.
Forvaltning av laserdata, nasjonal høydemodell
Tema på konferanser. Kan være aktuelt på
Sekretariatet
3
kurs når høydemodellen foreligger
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa
Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres
Lokale geomatikkdager arrangeres av lokalavdelingene (noen samarbeider om arrangementet). Tid og sted for dagene legges ut på geoforum.no fortløpende.
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Målsetting 2
GeoForum skal arrangere aktuelle, kompetansegivende kurs med høy kvalitet.
Status
Det ble i 2015 arrangert 20 kurs, seminar og temadager lokalt med 796 deltakere. Det ble ikke arrangerte kurs eller seminar
sentralt. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt kurs og seminar.
Tiltak
Erfaringsseminar
Pbl. og matrikkelloven, 1 dags-samling
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Kommentar
Utførende
Prioritet
Samkjøring mellom plan- og bygningsloven og
Kommunegruppa 1
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 Tinglysing, dok.avgift, innlevering av dok. i
original eller kopi.
o Praktisk rettet seminar innen gjennomføring
av arbeid etter matrikkelloven
o Oppmålingsteknisk og eiendomsfag
o Gjerne dagsseminar
Lokalavdelingen i Rogaland arrangerte temadag i
februar 2015, om deling av eiendommer, med
foredragsholdere fra både plan og byggesak.
(Tilsvarende temadag som ble arrangert f.eks på
Gardermoen. Forslag til tidspunkt våren 2016?

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

Kan vi arrangere temadag/kurs om strategien??
Programkomiteen:
o Kartverket
o kommunegruppas representanter
o mfl.
o Høringsnotat forventes våren 2016
o GF tar initiativ til å arrangere høringsseminar
våren 2016. Forespør KMD.
Lov om eierseksjoner
Arrangere kurs rettet mot saksbehandlere
Digitalt planregister
Veileder foreligger per 25.08.
Pilotkurs arrangeres av Kartverket i Nordland og
nord- Trøndelag i november 2015. Vurderes flere
steder neste år regionalt og det avklares om GFs
lokalavdelinger blir teknisk arrangør.
Utgår i GeoForum regi.
(GF mottok økonomisk støtte fra KMD 2013 som
evnt. benyttes til kurs i lokal regi med GF som
teknisk arrangør).
Avklar status med KommIT og samarbeid om
Arrangere KOSTRA workshop
(Statistikk fra planregister, kart, matrikkelen og sakssystem) seminar. Bør planlegges i samarbeid med
kommunegruppa.
Kommunegruppa ønsker å være ansvarlig for
dette i samarbeid med PA-gruppa. Kontakt KS
KommIT, Aleksander Øines
Vurdere å arrangere seminar/workshop i 2016.
Tema på konferanse fremfor egen workshop?
GI-standarden
Følg opp GI-standarden med KS. Driftsmodell
etterlyses. (Legge til rette for at kommunene skal
benytte GI- standarden ved å utarbeide en
bestillingsmal). Følges opp med ansvarlige for GI
standarden fremfor workshop?
3D og romlige planer
Søke samarbeid med KMD og vurdere å
arrangere seminar/workshop i 2016
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Kommunegruppa 2

Kommunegruppa 2
PA-gruppa
3

PA-gruppa

3

Kommunegruppa 3

PA-gruppa

3

Sak 11-R2016 Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2016

Arealregnskap

Vurdere å arrangere seminar/workshop i 2016.
PA-gruppa
3
Sees i sammenheng med KOSTRA workshop,
Internasjonal workshop om FIG i samarbeid med
Internasjonal gruppe ønsker årlig seminar med
Internasjonal
3
Samfunnsutviklerne (NJKF)
Samfunnsutviklerne.
gruppe
Kurs rundt bruken av åpne data
Mangel på innovasjon etter åpne data, mulig
Sekretariatet
1
mangel på kunnskap. IT-bransjen (ikkegeomatikere) er målgruppen. Samarbeid med
Kartverket.
GeoForum mottok tilskudd fra KMD til prosjektet i
2014. Prosjektet fortsetter i 2016.
GIS- kurs
Praktisk bruk og analyse av geodata. Gode
Sekretariatet
2
eksempler der de som jobber med GIS i
kommunene er målgruppe.
Leverandører blir invitert og presenterer
muligheter. Deltakerne løser caser, som
geoanalyse workshop
UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa, BA-gruppa = Bygg- og
anleggsgruppa, IG = Internasjonal gruppe
Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres

Fellesarena
GeoForum skal være den naturlige fellesarenaen for fagområdene innenfor geomatikk.
Status
GeoForum informerer og kommuniserer med medlemmene, sentrale myndigheter og organisasjoner.
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Målgrupper
• GeoForums medlemmer
• Geomatikkbransjen
• Geomatikkbrukere i tilgrensede fagområder
• Forskning og utdanningsinstitusjoner
• Studenter / unge geomatikere
• Offentlig sektor
Målsetting 1
GeoForum skal være en arena for fagpolitisk debatt
Status
GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner for informasjonsutveksling og samarbeid.
Tiltak
Gjennomføre fellesmøte 1 – 2 ganger per år med følgende
aktørene: KMD, Kartverket, Geomatikkbedriftene, KS
KommIT, DiBK
Vurdere å gjennomføre fagpolitisk enkeltmøter med ulike
organisasjoner og andre.

Kommentar
Behovet for tiltak nevnt vurderes etter
gjennomført fellesmøte.
Gjensidig informasjon på ett møte, aktuelle tema
De samme som vi har fellesmøte med i tillegg til:
Klima- og miljødepartementet, DSB / Justis og
beredskapsdepartementet (JD), NITO,
samfunnsutviklerne, skognæringen (Norges
skogeierforbund)

Vurdere årlig om vi skal møte andre aktuelle organisasjoner
Møte med utdanningsinstitusjonene
Hvordan sikrer vi fremtidens fagmiljø for
geomatikk? Tema på neste fellesmøte.

8

Utførende
Styret

Prioritet

Styret

1

Styret
UF-gruppa

3
2

1

Status
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Representantforslag 138 S (2014 - 2015) om oppheving av
det kommunale monopolet på landoppmåling
Gi uttalelser til høringer som angår bransjen
Publisere fagpolitiske meningsinnlegg i Posisjon

GeoForum vil gi utfyllende og mer nyansert
Kommunegruppa 1
informasjon til energi- og miljøkomiteen. Har bedt
om frist.
Styret
1
Redaktør trenger tips til hvilke tema/hvem som
kan skrive fra styret, redaksjonskomite og
faggruppene.

Redaktør

1

PA-gruppa = Plan- og arealgruppa

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
Følge opp strategi for sosiale medier
Gi ut tidsskriftet Posisjon 4 ganger i løpet av året til
medlemmer av GeoForum og Samfunnsutviklerne.

Videreutvikling av Posisjon
Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og Plan
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Kommentar
Være til stede og tilgjengelig for medlemmer og
øvrige i sosiale medier
Tilbakemeldingene fra gruppeoppgavene på
lederkonferansen 2014 følges opp for å få flere til
å skrive artikler til Posisjon.
Sekretariatet kommer også med forslag, blant
annet til nye, faste spalter.
Utpeke en fra styret til redaksjonskomité.

Utførende
Sekretariatet

Prioritet
2

Sekretariatet

1

Styret

1

Sekretariatet

1

Status
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Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum
Gi informasjon om hva GeoForum jobber med på lokale
geomatikkdager der sekretariatet blir invitert
Sende nyhetsbrev til de oppdaterte kontaktpersonene.
Viktige saker fra Posisjon tas med i nyhetsbrev og på
geoforum.no

Nyhetsbrev sendes ut minst 8 ganger i året

Sekretariatet
Sekretariatet

1
1

Oppdater kontaktpersoner fra fagpolitiske møter.
Vurdere å sende til andre enn medlemmer og
andre fagområder.

Sekretariatet

2

Være til stede i sosiale medier -Twitter og Facebook

GeoForum skal være til stede og synlig i utvalgte Sekretariat
sosiale medier. Dette er et supplement til – og en
forlengelse av – hjemmesiden vår.

2

Målsetting 3
GeoForum skal oppfordre medlemmene, spesielt de unge medlemmene og studentene til å engasjere seg i GeoForum.

Status
GeoForum kontakter utdanningsinstitusjoner og inviterer studenter til kurs og konferanser. Studenter får redusert pris eller deltar
gratis.
Tiltak
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 på våre arrangement
Studentrepresentant i UF-gruppa
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Kommentar
Utførende
UF-gruppa mener at studentmedlemmer bør delta UF-gruppa
gratis på alle kurs/konferanser så lenge de ikke
belaster arrangøren økonomisk. Ulik praksis fra
hotell til hotell om disse må betale dagpakke.
UF-gruppa
UF-gruppa

Prioritet
1

1
1

Status
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Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene til
15 studentmedlemmer. De som bidrar i GeoForums arbeid
prioriteres.
Ha en nyutdannet representant i en eller flere styrer / utvalg
/ programkomitéer
Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte
sommerjobber på www.geomatikkbransjen.no og på
geoforum.no

Relativt nyutdannet representant er med i
komiteen for Geomatikkdagene 2016.
Direkte link mellom geoforum.no og
geomatikkbransjen.no og
geomatikkbedriftene.no. Kontakt bedriftene,
Vegvesenet og andre og synliggjøre muligheten

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler.
Sendes til linjeforeninger og fagansvarlige
Informere om geomatikkstipendet til utdanningsinstitusjoner. Frist for å søke stipend er 15. april, 15. august og
15. desember.
Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på
nettsiden i Posisjon og Kart og Plan
Vurdere "ung-geomatiker"-gruppe
Mål: Skape et faglig og sosialt nettverk for unge
(«de under 30») som er i geomatikkfagene eller
tilgrensede fagområder.
Tiltak: Arrangere regelmessige fagsosiale
arrangementer
Selvstående: Maptime, geopils, kurskvelder hos
leverandører/universiteter
Tilknyttet GeoForum sine arrangementer
Geomatikkdagene, Lokale geomatikkdager
Vedlikeholde en facebookgruppe som koordinerer
hele gruppen
Ansvarliggjøre flere til dette
Organisering; frivillig basis
En «ledergruppe» som «sitter på pengesekken»
og holder i trådene. Gruppen må ha et halvårlig
målskjema. Må (bør) være spredt rundt om i

landet. Ressurser fra GeoForum sitt budsjett til
gratisarrangementer (markedsføringsbudsjett)
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Sekretariatet

1

Sekretariatet

2

RePro

2

RePro

1

UF-gruppa

1

UF-gruppa

3

RePro-prosjektet 2
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Vurdere å etablere ny faggruppe, Ledninger og rør i

grunnen.

Gjennomgå retningslinjene til faggruppene

Med andre ord: Hvis du er student/ung
geomatiker som har lyst på sponsing av
arrangementer må du være aktiv i gruppen.
Leder av gruppen rapporterer til GeoForum sitt
sentrale styret på hvert andre(?) styremøte.
Sekretariatet
Oppmerksomheten rundt ledningsanlegg er
økende. Kartverket er i ferd med å utarbeide en
egen sosistandard for ledninger da dagens
kartstandard ikke er tilstrekkelig for fagfeltet
Ledningsanlegg representerer store verdier og er
av stor betydning for at samfunnet skal fungere.
Det finnes ledningsanlegg som er så sensitivt at
det har betydning for rikets sikkerhet.
Ingen av dagens faggrupper dekker dette
fagfeltet.
Sekretariatet
Tillitsvalgte i Plan- og arealgruppa og
Kommunegruppa har foreslått at gruppene skal
slåes sammen til en faggruppe
Kommunegruppa- plan, bygg og geodata.
Fordeler ved å slå sammen gruppene:
Tale kommunenes sak i der geomatikk
omhandles. (Står sterkere sammen)
Plan, areal og matrikkel er koblet i hverandre
Gruppa kan likevel arrangere spisset
kurs/seminar for det enkelte fagfeltet.
Sekretariatet utarbeider forslag til mandat.
Gå gjennom mandatet for alle faggruppene.

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet
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Målsetting 4

GeoForum skal være engasjert i utdanning og forskning.
Status
Tiltak
To workshoper i forbindelse med Geomatikkdagene, en for
utdanning og en for forskning.
Fagseminar for studenter på tvers av
utdanningsinstitusjonene

Kommentar

Utførende
UF-gruppa

Bedre med mange "småtiltak" enn en stor
UF-gruppa
samling?
FOSS4G.no samler mange studenter, og
organiseres nå av studenter - koble seg på dette?

Prioritet
2

Status

3

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
• GeoForum sine medlemmer
13
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•
•
•
•
•

Geomatikkbransjen
Geomatikkbrukere i tilgrensede fagfelt
Utdanningsinstitusjoner
Studenter
Offentlig sektor

• Allmennheten
Målsetting 1
GeoForum skal innarbeide begrepet geomatikk.
Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. Geomatikk omfatter hele prosessen fra
spesifisering, datainnsamling, datalagring, dataanalyse og formidling.
Tiltak
Geomatikkstipendet
Artikkelserie i Posisjon for å profilere geomatikkbegrepet
Geomatikkbransjen.no oppdateres før søknadsfristen 15.
april

Målsetting 2
GeoForum skal bidra til økt rekruttering.
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Kommentar
Utførende
Frist for å søke stipend er 15. april, 15. august og Sekretariat
15. desember
Artikkelserie, en notis i hvert Posisjon om «rare» Sekretariatet
begrep som QGIS, SOSI. Fotnote om hva
geomatikk er i Posisjon side 2.
Sekretariatet

Prioritet
1
1
1

Status
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Status
Det er et økende behov for kompetanse. GeoForum har et eget Rekruttering- og profileringsprosjektet i samarbeid med Kartverket
og Geomatikkbedriftene. Sverre Røed-Bottenvann er prosjektleder.
Tiltak
Delta på utdanningsmesse i Trondheim
Geomatikktimen (GIS-dagen hele året)

Geomatikk i skolen
Nettportalen www.geomatikkbransjen.no
• Få flere historier fra bransjen
• Få flere muligheter fra bransjen
Undervisningsinstitusjonenes web-sider
Følge opp linker og innhold på Utdanning.no o.l. sider
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Kommentar
GeoForum kan ta koordinator-rolle. Sende ut
arrangementsliste, eget nyhetsbrev med
arrangementsliste, sette folk i kontakt med
hverandre / peke folk i riktig retning, tipse om
ressurspersoner, avdelinger med erfaring,
nettsider etc,
Tilby gratis medlemskap i GeoForum for 1 år?
Tilby en felles konkurranse på nett med premier
(spørrekonkurranse etc)
Tilby utsending av GeoForum-reklamemateriell?
Tilby en felles konkurranse på nett med premier
(spørrekonkurranse etc)
Lag ferdig opplegg som kan benyttes av flere.
GeoCaching på arrangementer, f.eks. på GISdagen og andre arrangement og skolebesøk.
Aktivisere lærere på Geomatikkdagene. Involver
Høgskolen i Ålesund
Viktig med nye bidrag i januar-april hvert år, før
søknadsfrist til høyere utdanning. Styringsgruppa
vurderer om GeoForum og de andre partene skal
være synlige i denne portalen
Legge inn link til www.geomatikkbransjen.no fra
utdanningsinstitusjoner.
Blant annet mangler info om GIS.

Utførende
RePro
RePro

Prioritet
1
3

Programkomitéen 1
RePro

1

UF-gruppa

1

RePro

1

Status
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Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til Vurdere egen sesjon på GD der studenter kort
UF-gruppa
allmenheten
presenterer sine oppgaver i tillegg til at de
presenteres på kurs og konferanser. Dette følges
opp bl.a. gjennom poster-presentasjoner, også
gjort på Kartografikurset.
Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til Artikler i Posisjon. Kr 2000 per artikkel
UF-gruppa
allmenheten
Velge ut beste bachelor-/masteroppgave

Vurdere samarbeid med landets Vitensentere
Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter

Styringsgruppa i RePro ønsker å bruke 40.000
UF-gruppa
kroner til å premiere beste bachelor/masteroppgave. UF-gruppa nedsetter komite
som skal finne to vinnere høsten 2016. Naturlig at
vinnerne kan presentere oppgaven på aktuelle
arrangement.
RePro
Innhente tall fra samordnet opptak.
UF gruppa
UF-gruppa registrerer hvem som starter studier til
høsten.

1
1

2
1

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, GD = Geomatikkdagene

Målsetting 3
GeoForum skal informere om faglige aktiviteter.
Status
Medlemmene blir godt informert gjennom nettside, nyhetsbrev og Posisjon. Eksisterende aktiviteter kan likevel forbedres og rettes
mot flere målgrupper. Harmonisert språkbruk, enhetlig presentasjon av geomatikk.
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Tiltak
Bruke sosiale medier
På nettsidene
Via nyhetsbrev
Etablere foredragspool med aktuelle tema og
foredragsholder fra lokale geomatikkdager
Formidle spennende nyheter/forskning fra internasjonale
organisasjoner.

Tipse om aktuelle saker det kan lages artikler av.
Følge opp arbeid rundt standardisering

Informasjon om internasjonale konferanser i regi av FIG,
ISPRS, ICA og GI NORDEN
Innspill mot plan- og byggesaksmiljøet
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Kommentar
Bør GeoForum ha egen gruppe på LinkedIn?
Både egne aktiviteter og andre aktiviteter innen
geomatikk legges ut som aktivitet på geoforum.no
Nyhetsbrev skal sendes til flere målgrupper.

Utførende
Sekretariatet
Sekretariatet

Prioritet
2
1

Sekretariatet

2

Sekretariatet ber lokalavdelingene sende inn tips
til tema/foredragsholder på bakgrunn av erfaring
etter at de har avholdt lokale
geomatikkdager/temadager.
Hva skjer i bransjen utenfor våre grenser?
Synliggjøre internasjonale tilbud i kalenderen eller
utlisting på geoforum.no
Internasjonale foredragsholdere på
Geomatikkdagene. Tips til saker på
hjemmesiden, Posisjon, og på lokale
geomatikkdager. (Sekretariatet har mottatt tips fra
Alexander). Etablere «fadderordning» mot
forskningsmiljøene.
Oppdatere jevnlig i styret/Posisjon
Stor aktivitet i BA-næringen, mye som omhandler
geomatikk.
BA-gruppa er pådriver for å finne ut hva som
skjer rundt standardisering i bransjen. Alle
faggruppene følger med og gir innspill til
standardiseringarbeid.
Be om artikkel fra deltagere på internasjonale
konferanser.
Kontakte forum for kommunale planleggere,
Kommunalteknisk forening (plan- og miljø), ev. fl.
for samarbeid. (Elisabeth Kynbråten, Haugesund
kommune, NKF,byggesak fagggruppe),

Sekretariatet

3

Internasjonal
gruppe

1

BA-gruppa

1

Faggruppene

2

Sekretariatet

2

PA-gruppa

2

Status
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Årlig konferanse på Geilo, Forum for plan- og
bygningsrett http://www.pblforum.no/ ).
Kartlegge om vi skal samarbeide. Formål:
Mer samarbeid for å nå større nedslagsfelt for
felles forståelse
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa

Målsetting 4
GeoForum skal arbeide for at artikler publiseres.
Status
Det publiseres for få fagartikler fra akademia.
Tiltak
Innspill til fagartikler i Kart og Plan til mer enn temautgaver
som vi blir bedt om innspill til
Presentere artikler i Posisjon eller geoforum.no som er
presentert i andre aktuelle tidsskrift og nettsider
Presentere tema fra Kart og Plan i Posisjon på en mer
folkelig måte
TU = Teknisk Ukeblad
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Kommentar
Vurdere temanummer om utdanning og forskning
i bransjen, masteroppgaver kan være egnet for
Posisjon også.
Eksempelvis på andre medier som: Veg, bygg og
anlegg, TU, utdanning, geografi, medisin.
Mange spennende tema i Kart og plan som kan
tas videre i Posisjon. Notiser fra Kart og Plan.

Utførende
Sekretariatet

Prioritet

Sekretariatet

3

Sekretariatet

3

2

Status

