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ÅRSBERETNING FOR 2014 
 
1. Organisasjon og administrasjon 
GeoForum besto ved årsskiftet 2014/2015 av 15 lokalforeninger med til sammen 2 028 medlemmer herav 1 775 personlige og 253 
bedriftsmedlemmer.  
 
Medlemsutvikling: 
Tidspunkt Totalt Personlig 

medl.skap 
Bedrifts-

medl.skap 

31.12.2014 2028 1775 253 
31.12.2013 2053 1799 254 
31.12.2012 2096 1844 252 
31.12.2011 2094 1850 244 
31.12.2010 2052 1801 251 
31.12.2009 1947 1704 243 
31.12.2008 1925 1687 238 
31.12.2007 1860 1635 225 

 
Personlig medlemmer fordelt: 
Tidspunkt Totalt antall 

pers. medl. 
Herav 

studentmedl. 
Herav 

pensjonister 
Herav 

æresmedl. 
Herav 

gratis-medl. 
Herav 

pers. medl. 
fullt betalende 

31.12.2014 1775 77 76 8 7 1607 
31.12.2013 1799 103 69 7 7 1611 
31.12.2012 1844 107 63 7 6 1661 
31.12.2011 1850 110 63 7 6 1664 
31.12.2010 1801 103 57 7 6 1628 
31.12.2009 1704 64 48 6 6 1580 
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GeoForum har fem faggrupper: Bygg- og anleggsgruppa, Internasjonal gruppe, Kommunegruppa, Plan- og arealgruppa og Utdannings- og 
forskningsgruppa.  
 
Sekretariatet er lokalisert på Hønefoss og har i 2014 bestått av daglig leder Marianne Meinich, prosjektleder kurs og konferanser Roger 
Gustavson, økonomi- og administrasjonsansvarlig Kari Raastad og prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann.  
Roger Gustavson gikk av med alderspensjon 1. juli. Sekretariatet bestod av 3,6 årsverk fra årsskifte til 1. juli, og 2,6 årsverk fra 1. juli og ut året. 
 
Sverre Røed-Bottenvann er knyttet til kurs- og konferanse virksomhet og som prosjektleder (ca. 20 %) for Rekrutterings- og profilerings-
prosjektet.  
Sekretariatet ivaretar GeoForums løpende funksjoner i samsvar med det vedtatte arbeidsprogrammet og budsjettet, iverksetter styrets vedtak, er 
et serviceorgan for lokalavdelingene gjennom blant annet koordinering av lokale geomatikkdager, og yter dessuten sekretariatsbistand til 
faggruppene. 
 
2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte 
Representantskapsmøtet ble gjennomført på Rica Hell hotell 1. april 2014. Etter representantskapsmøtet har GeoForums styret følgende 
sammensetning: 
Leder: Steinar Wergeland, Kartverket  
Nestleder: Gro M. Gjervold, Statens vegvesen 
Styremedlemmer: Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune 

Barbi Nilsen, Norsk institutt for skog og landskap 
Alexander S. Nossum, Norkart AS 
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune 
Rune Strand Ødegård, HiG 

Varamedlemmer: 1. Anne Gøril Aas, Miljødirektoratet 
2. Erik André Landsnes, Norconsult Informasjonssystemer 

 
John Gran, Norkart AS og John Naustdal, Kartverket ble valgt til revisorer. 
Valgkomité ble Terje Midtbø, Line Langkaas og Ståle Klommestein. 
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Arbeidsutvalget har bestått av Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold og Heidi Liv Tomren. 
Office Center ADB ved Kjell Erik Magnussen ble gjenvalgt som fagrevisor. 
 
Styret skal utføre de arbeidsoppgaver som er pålagt av Representantskapet og som følger av vedtektene. Styret fastlegger budsjettet og 
arbeidsprogrammet for kommende år og framlegger saker for Representantskapet i tråd med vedtektene. Styret holder møter etter behov. 
 
Styret har hatt 13 styremøter og behandlet 87 saker.  
 
3. Strategiplan og arbeidsprogram 
GeoForums strategiplan 2013–2015 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2013 og samme strategiplan ble lagt frem til orientering på 
representantskapsmøtet 2014. GeoForums visjon er veiviser til geomatikk. Undertekst til GeoForums logo ble endret til organisasjon for 
geomatikk (fra organisasjon for geografisk informasjon).  
 
Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2014 ble lagt frem til orientering på representantskapsmøtet 2014. Arbeidsprogrammet inneholder tiltak, 
ansvarlig og status til hvert av hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring. 
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4. Sentrale arrangementer 
Sentralt er det i 2014 gjennomført 10 kurs/konferanser med til sammen 1 449 deltakere. (Tilsvarende tall i 2013 var 14 / 1 518) 
 
Deltakerantallet fremkommer i årsrapporten.  
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5. Rekrutterings- og profileringsprosjektet  
I januar deltok prosjektet på utdanningsmesser på Lillestrøm og i Trondheim. Messene ble til sammen besøkt av over 20.000 publikummere. 
Standen til geomatikkbransjen var meget godt besøkt. 
I mars var det møte mellom prosjektleder og «Storkommunegruppa», for å engasjere også kommunene i en felles giv for rekruttering. 
Storkommunegruppa ville ikke bidra med økonomisk støtte til prosjektet, men bl.a. Trondheim og Oslo kommune har bidratt på annet vis, med 
utstyr og personell til utdanningsmesser.  
I mai sponset vi NM i sprintorientering, hvor «www.geomatikkbransjen.no» var profilert både på startnummer og på sponsorvegg.  
Utdannings- og forskningsgruppa til GeoForum, ved Terje Midtbø, laget en spørreundersøkelse som gikk ut til geomatikkstudenter eller 
studenter som med mulighet for å velge geomatikk senere i studiet. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge motivasjonen til å velge 
geomatikk for å bruke dette i rekrutteringsarbeidet. 
Styringsgruppa besluttet at det kun skulle arrangeres en workshop i 2014, mens det tidligere år gjerne har vært to. Dette var grunnet i at da 
utdanningsmessene var over, var det allerede blitt februar, og det ville bli knapt med tid å kalle inn og gjennomføre en workshop – og sette i gang 
eventuelle tiltak som kunne ha effekt før søknadsfristen til høyere utdanning gikk ut 15. april. Høstens workshop ble gjennomført 26. november, 
som samlet fem personer. Det kom likevel frem noen gode forslag som skal settes i live i 2015. 
Året ble avsluttet med en avtale med Adalia om produksjon av en informasjonsfilm om geomatikk. Adalia produserer informasjonsfilmer som 
skal vises på NRK, og de legges på utdanning.no og vises til elever i videregående skole.  
 
Det ble brukt kr 257 000 av et budsjett på kr 410 000. Det ble brukt mindre enn budsjettert ikke minst fordi transport og rigging av messestand i 
Trondheim var vesentlig rimeligere enn antatt. Vi sparte også penger på å arrangere bare en workshop – og at denne ble gjennomført på rimeligst 
mulig måte hos Kartverket i Oslo. 
 
6. Lederkonferansen 
Lederkonferansen er møteplass for lokalavdelingene, faggrupper, sekretariat og styret. Lederkonferansen ble avholdt 1. og 2. desember på 
Scandic Hamar hotell. Alle lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret og sekretariat ble invitert. Alle lokalavdelingene og faggrupper var 
representert, Sverre Røed-Bottenvann presenterte Utdannings- og forskningsgruppa. Det ble gitt informasjon var styret, sekretariat, 
lokalavdelingene og faggruppene aktiviteter og hva de var opptatt av. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett ble forelagt.  
Tema for gruppeoppgavene var: 

• Geomatikkdagene – form og innhold 
• Posisjon – form og innhold 
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• Rekrutterings- og profileringsprosjektet – form og innhold 
Innspill fra lederkonferansen blir fulgt opp av styret og sekretariatet. 
 
Oppsummering og presentasjoner er lagt ut på GeoForums nettsider: http://www.geoforum.no/lederkonferansen-2014/ 
 
7. Økonomi 
GeoForum må til enhver tid ha en økonomi som samsvarer med organisasjonens økonomiske forpliktelser, arbeidsprogram og 
arbeidsgiveransvar. Lokalavdelingene bidrar økonomisk med å dekke sine egne oppholdsutgifter på representantskapsmøtet og lederkonferansen, 
mens GeoForum dekker reiseutgiftene.  
 
Resultat 
Årets resultat er et underskudd på kr 398 233 mot budsjettert underskudd kr 718 500.  
Det var lagt opp til stor kurs- og konferansevirksomhet i 2014, med inntekter ca. kr 1 300 000 mer enn vanlig med tilsvarende utgifter. Resultatet 
inntekter kurs og konferanser (ekskl. Geomatikkdagene) ble kr 40 209 mindre enn budsjettert (Budsjettert overskudd kr 1 4000 000, resultat 
overskudd kr 1 359 791). 
 
Årsaken til stort avvik mellom budsjett og resultat er i hovedsak lavere kostnader til drift enn budsjettert til tross for store utgifter som nye 
nettsider og ny serverløsning. 
 
Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 4 007 168, mens året før kr 4 405 401. 
 



 
Sak 6-R2015- Årsberetning 2014 
 

9 

Utvikling økonomi: 
År Omsetning Resultat Ant. arrangement Ant. deltakere 
2014 7 982 734 -398 233 10 1449 
2013 7 988 824 -3 599 14 1518 
2012 8 156 584 625 491 9 1344 
2011 9 359 031 595 963 11 1918 
2010 9 718 580 620 600 13 1963 
2009 7 533 259 122 795 11 1436 
2008 6 681 062 155 764 12 1544 
2007 6 292 157 920 407 8 1150 
 
Balansen 

• Kundefordringene er kr 1 582 973. Dette skyldes ubetalte fakturaer for høstens arrangement og fakturering av lokale arrangement som 
ikke er avsluttet. 

• Annen kortsiktig gjeld utgjør kr 401 544. Dette er penger vi skylder lokalavdelingene i oppgjør for lokale arrangement som vi har 
fakturert for lokalavdelingene. Det er ingen risiko i kundefordringene og fakturaer er betalt per februar 2015. 

• Deler av egenkapitalen står på konto som gir noe bedre avkastning.  
• Forskuddsbetalte kostnader er deltakeravgift til utdanningsmesse på Lillestrøm og i Trondheim i februar 2015. 

 
8. Lokalavdelingene 
Lokalavdelingene er GeoForums regionale ledd. Lokalavdelingene arbeider i henhold til egne vedtekter, som ikke skal være i strid med de 
sentrale vedtektene. Lokalavdelingene er representert i Representantskapet med et stemmetall avhengig av antallet personlige medlemmer, og de 
deltar i lederkonferansen. 
 
Lokalavdelingene hadde i 2014 en samlet omsetning på kr 3 361 179 og et resultat kr 15 374.  
 
Mange lokalavdelinger har stor egenkapital og velger å bruke noe av egenkapitalen slik at den kommer medlemmene til gode ved f.eks. lavere 
deltakeravgift ved lokale arrangement. 
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Lokalavdelingenes samlede egenkapital 31. desember 2014 var kr 3 361 179 (2013, kr 3 017 470).  
 
Utvikling lokalavdelingene: 

År Omsetning Resultat 
Ant. arrangement 
(inkl. GIS-dagen) Ant. deltakere 

2014 3 361 179 15 374 35 3 837 
2013* 3 273 388 875 574 40 2 356 
2012 2 340 751 66 919 46 2 792 
2011 2 166 287 92 059 36 2 128 
2010 2 205 719 132 586 50 2 751 
2009 1 604 597 156 727 39 2 135 
2008 2 362 144 189 115 36 2 500 
2007 2 313 824 428 554 35 2 323 
* Årsak til økningen i 2013 er bl.a. at GeoForum Hordaland hadde en omsetning pålydende kr 1 296 349 og et resultat pålydende kr 544 514. 
Dette er økonomi fra eiendomskonferansen både for 2012 og 2013.  
 
Totalt hadde GeoForum sentralt og lokalt en egenkapital på kr 7 368 347 (2013: kr 7 422 871). 
 
Totalt har GeoForum sentralt og lokalt hatt 3 837deltakere på sine arrangement (2013: 3 874) dvs. lokalavdelingene har samlet hatt 62 % av 
deltakerne, GeoForum sentralt 38 %. Tilsvarende fordeling i 2013: 60 %, 40 %, 2012: 68 % / 33 %. 
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8.1 Aktiviteter i lokalavdelingene 
Lokalavdeling 
m/ medlemstall 

Omsetning Resultat Egenkapital Arrangement (m/ antall deltakere) 
 

Ant. repr. på 
Rep.møtet 

Østfold 
87 p, 6 b, 93 totalt 
(2012: 86 p, 6 b, 92 totalt) 

50 526 22 518 210 039 Årsmøte (32)  
Julemøte (39)  
Lokale geomatikkdager med Telemark og Vestfold (29) fra Østfold  
Sum 100 

2 

Oslo og Akershus 
253 p, 57 b, 310 totalt 
(2012: 252 p, 57 b, 309 totalt) 

25 659 -20 502 364 902 Lokale geomatikkdager sammen med Buskerud, totalt 140: (60) fra Oslo 
og Akershus.  
Temadag, besøk plan- og bygningsetaten Oslo kommune: (19) 
Fagdag, Kvalitetsheving av Matrikkelen i en kommunal hverdag (35) 
Sum 114 

4 

Buskerud  
147 p, 12 b, totalt 159 
(2013: 147 p, 13 b, 160) 

65 171 -52 481 266 212  Lokale geomatikkdager sammen med Oslo og Akershus (70)  
Fagdag (20) 
Sum 152 

3 

Hedmark og Oppland 
171 p, 20 b ,191 totalt 
(2013: 176 p, 20 b, 196 totalt)  

21 538 -14 011 245 034 Lokale geomatikkdager: (129) 
Fagdag matrikkelforbedring (55) 
Fagdag samferdsel (64) 
Fagdag BIM (80) 
Sum 328 

3 

Vestfold 
36 p, 8 b, 44 totalt 
(2013: 35 p, 8 b, 43 totalt) 

22 967 -14 260 6 4805 Årsmøte (28) 
Fagdag (32) 
Regionale geomatikkdager (35 fra Vestfold) 
Sum 95 

2 

Telemark 
83 p, 4 b, 87 totalt 
(2013: 80 p, 5 b, 85 totalt) 

77 930 -24 034 73 519 Fagdag (48) 
Regionale geomatikkdager- Telemark, Østfold, Vestfold (23 fra 
Telemark) 
Sum 71 

2 

Sørlandet 
120 p, 28 b totalt 148 totalt 
(2012; 113 p, 29 b 142 totalt) 

430 667 39 212 144 888 Lokale geomatikkdager (120) 
Fagsamling (65)  
Sum 185 

3 

Rogaland 
150 p, 21 b, 171 totalt 
(2012; 145 p, 21 b, 166 totalt 

103 567 -67 337 110 128 Årsmøte (31) 
Sommerutflukt (17) 
Karttreff (123) 

3 
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Sum 171 
Hordaland 
170 p, 20 b, 190 totalt 
(2013, 188 p, 20 b, 208 totalt) 

66 5641 20 762 757 855 Lokale geomatikkdager (64) 
Eigedomskonferansen (191) 
Sum 215 

3 

Sogn og Fjordane 
76 p, 5 b, 81 totalt) 
(2013; 77 p 5 b, 82 totalt) 

193 310 114 518 159 250 Lokale kart- plan- og folkehelsedagar (156)  
Kurs i utlevering av matrikkelinfo (43) 
Sum 199  

2 

Møre og Romsdal 
101 p, 12 b, 113 totalt 
(2013: 104 p, 11 b, 115 totalt) 

216 305 
 

52 845 250 890 Lokale kartdager (80) 
GIS dagen: (28) 
Sum 108 

3 

Trøndelag 
161 p, 35 b, 196 totalt 
(2013; 163 p, 36 b, 223 totalt) 

365 826 -27 715 264 886 Lokale geomatikkdager i Trøndelag (105) 
Utlevering av matrikkelinformasjon (128) 
GIS-dagen (60) 
Sum 293 

3 

Nordland 
119 p, 9 b, 128 totalt 
(2013; 114 p, 10 b, 124 totalt) 

344 110 13 728 450 129 GeoNordland 2014 (86) 
Fagdag tinglysing (47) 
Sum 133 

3 

Troms 
69 p, 8 b, 77 totalt 
(2013; 71 p, 8 b, 79 totalt) 

57 509 -8 121 160 733 Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark totalt 104,54 fra Troms, 30 
fra Finnmark 17 andre (74)  
Fagdag oppmålingsforretning (17) 
Fagdag tinglysning Harstad og Tromsø (51) 
GIS dag (35) 
Sum 177 

2 

Finnmark 
32 p, 6 b, 38 totalt 
(2013: 33 p, 7 b, 40 totalt) 

8 875 -33 759 104 121 Kurs i oppmåling 27.mars (17) 
Lokale geomatikkdager i samarbeid med Troms 17.–18.mars (30) 
GeoForum Finnmark har ikke mottatt noe oppgjør fra Troms for lokale 
geomatikkdager, derfor underskudd.  
Sum 47 

2 

Utland 
7 p 

     

Sum 2028 2 649 601 15 374 3 361 179 2 388 40 
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8.2 Lokale geomatikkdager 
GeoForum Vestfold, Østfold og Telemark har arrangert lokale geomatikkdager i fellesskap. Det samme har GeoForum Buskerud, Oslo og 
Akershus. GeoForum Rogaland arrangerer lokale kartdager hvert annet år. GeoForum Sørlandet arrangerer hvert annet år lokale geomatikkdager, 
og Evjemøte.  
 
Totalt har lokale geomatikkdager samlet 1 184 i 2014 (881 deltakere i 2013). 
 
Sekretariatet har bistått i lokalavdelingene ved deres arrangement i form av påmelding, fakturering og oppgjør i 20 lokale arrangement. (2014 og 
2013; 15, 2012 og 2011; 10). 
 
Lokalavdelingene kan med fordel arrangere kurs som er arrangert sentralt. GeoForums sentrale kursvirksomhet skal ikke konkurrere med kurs i 
lokalavdelingene. 
 
9. Faggruppene 
GeoForums faggrupper er etablert for å bistå styret og sekretariatet i faglige spørsmål. Gruppene tar seg av saker fastlagt i arbeidsprogrammet og 
som de blir forelagt av styret eller sekretariatet. Gruppene behandler også spørsmål etter eget initiativ. Faggruppene er ved årsskiftet 2014/2015:  

• Bygg- og anleggsgruppa 
• Utdannings- og forskningsgruppa 
• Internasjonal gruppe 
• Kommunegruppa  
• Plan- og arealgruppa 

 
Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten. 
 
10. Internasjonal virksomhet  
GeoForum er medlem av de internasjonale organisasjonene FIG/CLGE (sammen med NJKF), ICA, ISPRS og GI Norden. 
Hanna Sofie Nystad er GeoForums representant i nettverket GI Norden.  
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11. Medlemsundersøkelse 
406 svarte på medlemsundersøkelsen i 2014. Medlemsundersøkelse ble også sendt i 2010. 
Resyme: 

1. Hvor jobber du? 
a. 52 % kommune, 20 % privat, 22 % statlig virksomhet (i tillegg til pensjonist og under utdanning). 

2. GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikkfagenes betydning i samfunnet og skal fremstå som en fellesarena for egne medlemmer og 
andre med interesse for geomatikk.  
Svarene viser at synliggjøring er viktig og at GeoForum må jobbe mer med dette.  

3. Hva er de viktigste grunnene til at du er med i GeoForum? 
Få informasjon om og mulighet til å delta på lokale kurs og konferanser er oppgitt som viktigste grunn 73 %, informasjon om sentrale 
kurs 52 %, for å støtte GeoForum som interesseorganisasjon 61 % 

a. Medlemmene ønsker å få informasjon om ny kurs på epost og synes sekretariatet sender passe med epost. 
b. Medlemmene er fornøyd med GeoForum som kursarrangør. 
c. Like mange mente at Geomatikkdagene skulle vare i 2 som 3 dager. 

4. Forslag til tema for sentrale kurs og konferanser 
Forslagene legges frem for faggruppene for å vurdere om de skal tas med i neste års arbeidsprogram. 

5. Posisjon 
a. Medlemmene er fornøyd med Posisjon, geoforum.no, Kart og plan og nyhetsbrev. 
b. Medlemmene er fornøyd med digitale utgaven av Posisjon og mener 6 utgaver per år er passe.  

Redaktøren jobber videre med forslag til tema i Posisjon, Sekretariatet jobber for å videreutvikle de nye nettsidene.  
Styret, sekretariat og faggrupper jobber videre med innspillene fra lederkonferansen. 
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12.  Årsrapport 2014 
Årsrapporten bygger på arbeidsprogrammet for 2014 med utfyllende kommentarer og status. 
 

Kompetanse 

GeoForum skal være en selvskreven aktør, bidragsyter og pådriver for kompetanseutvikling innen geomatikkfagene. 
 
Status 
GeoForum arrangerte kurs og konferanser med 3 837 deltagere lokalt og sentralt i 2014. (Fordelingen av deltakere på lokale og 
sentrale arrangement var hhv. 62 % og 38 %) 
 
Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Andre geomatikkbrukere 

• Nye brukergrupper 

• Utdanningsinstitusjoner 

• Studenter 

 
Målsetting 1 
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser. 
 
Status 
GeoForum sentralt arrangerte 7 konferanser i 2014, lokalavdelingene 12. Flere lokalavdelinger samarbeider om å arrangere lokale 
geomatikkdager. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt konferanse. 
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Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
GeoForum arrangerte Geomatikkdagene 2014 på Rica Hell 
Hotell, Stjørdal 1.–3. april 

386 deltakere. 
15 utstillere. 
15 gratis studenter. 
Resultat kr 324 416 mot budsjettert 498 000. 
Færre deltakere, utstillere var hovedårsaken til at 
budsjettet ikke ble nådd. 

Programkomitéen Utført 

GeoForum arrangerte Stikningskonferansen 2014, 4.–5. 
februar på Clarion Hotel Oslo Airport 

189 deltakere. 
9 utstillere. 
10 gratis studenter. 
Resultat kr 239 878 mot budsjettert kr 220 000. 
Større deltakelse en budsjettert. 

BA-gruppa Utført 

GeoForum har arrangert X, Y og Z – 2014 over og under 
bakken, 7.–8. januar på Clarion Hotel Oslo Airport 

98 deltakere. 
5 utstillere. 
Resultat kr 109 973 mot budsjett kr 120 000. 
Lavere deltakelse og færre utstillere enn 
budsjettert. 

BA-gruppa Utført 

GeoForum arrangerte Kommunal geomatikkonferanse 8.–9. 
desember på Clarion hotell Oslo Airport 

Felles programkomite med PA gruppa. 
Arrangeres i samarbeid med NITO. 
72 deltakere. 
Resultat kr 71 157, budsjettert kr 73 000. 
NITO betalte opphold for NITOs representanter i 
programkomiteen. Foredragsholdere sendte ikke 
reiseregning. 

Kommunegruppa Utført 

GeoForum arrangerte Den kloke tegning 2014 – med felles 
geometri, 14.–15. oktober på Gardermoen 

248 deltakere. 
15 utstillere. 
Resultat kr 469 168 mot budsjettert kr 350 000. 
Vesentlig flere deltakere enn budsjettert. 

BA-gruppa Utført 

GeoForum arrangerer Geodesi- og hydrografidagene 12.–
13. november 2014 på Sola strand Hotell 

75 deltakere. 
Resultat kr 68 589 mot kr 50 000 budsjettert. 
Flere deltakere enn budsjettert. 

Sekretariatet Utført 

GeoKlar (Nasjonal beredskapskonferanse) 10. desember 
på Sundvolden Hotell 

Arrangeres i samarbeid med Kartverket. 
Arrangert for første gang. 

Sekretariatet Utført 
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133 deltakere. 
Resultat kr 127 354 mot budsjettert kr 190 000. 
Budsjettert med 40 flere deltakere. 

Lokale geomatikkdager arrangeres av lokalavdelingene 
(noen samarbeider om arrangementet)  

Oversikt over tid og sted og de lokale 
geomatikkdager finnes på geoforum.no, område 
for hver lokalavdeling. Oversikt er gjengitt i 
årsberetning 2014.  

Lokalavdelingene Utført 

BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa 
 
Målsetting 2 
GeoForum skal arrangere aktuelle, kompetansegivende kurs og seminarer med høy kvalitet. 
 
Status 
Det ble i 2014 arrangert 16 kurs, seminar og temadager lokalt og 3 kurs sentralt med henholdsvis 777 og 252 deltakere. 
Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt kurs og seminar.  
 
 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Seminaret Oppmålingsforretning fra vedtak til 
matrikkelføring arrangert 6. november på Clarion Hotell 
Oslo Airport  
(Endret fra 2 dagers matrikkelkurs) 
 

Et dags seminar. Fokus på daglige problem-
stillinger. Gode eksempler ble presentert. 
Utlevering av eksempler, rutinebeskrivelser og 
sjekklister. 
136 deltakere. 
Resultat kr 183 066 mot budsjettert kr 180 000.  

Kommunegruppa Utført 

Praktisk rettet kurs innen gjennomføring av arbeid etter 
matrikkelloven. Oppmålingsteknisk og eiendomsfag 

Det ble vurdert å arrangere to kurs, ett matrikkel-
kurs to-dagers og ett praktisk rettet kurs. Tilbake-
melding fra programkomite var at kurs / seminar 
måtte arrangeres utenom oppmålingssesongen. 
Derfor ble det arrangert ett kurs fremfor to. 

Sekretariatet Ikke utført 

Evaluering av matrikkelloven Utgått fordi rapport fra Kartverket etter bestilling 
fra KMD ikke forelå for allmennheten.  

Kommunegruppa Ikke utført 

Innføring av NN 2000 Vurdert og arrangere seminar i Troms/Finnmark. 
Ikke utført fordi overgang til NN2000 er forsinket. 

Kommunegruppa Ikke utført 
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Kurs i seksjoneringsloven  Vurdert kurs/høringsseminar.  
Ikke arrangert fordi NJKF startet planlegging av 
seksjoneringskurs i høst.  

Sekretariatet Ikke utført 

Frie kartdata som tema for seminar GeoForum mottok i desember 2014 midler fra 
KMD etter søknad til gjennomføring av prosjektet 
innovasjon av frie kartdata. Prosjektet starter i 
2015. 

Styret Pågår 

Digitalt planregister Kartverket utarbeider en forvaltningsveileder for 
digitalt planregister. Kartverket planla pilotkurs 
høsten 2014 i Buskerud. PA-gruppa mener det 
ikke er behov for kurs i GeoForums regi. Følges 
opp i 2015. 

PA-gruppa Ikke utført 

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

Bør planlegges i samarbeid med kommune-
gruppa. Utsettes til 2015. 

PA-gruppa Ikke utført 

Arrangerte erfaringsseminar GI-standarden i samarbeid 
med KS og Kartverket 

Arrangert i samarbeid med KS og Kartverket. 
Mottok tilskudd til planlegging fra KMD i 2013. 
59 deltakere. 
Resultat kr 34 571mot budsjettert kr 32 000. 

Sekretariatet Utført 

Nordisk kartografikurs 3 dagers kurs. 
45 deltakere. 
Resultat kr 49 190 mot budsjettert kr 50 000. 

Sekretariatet Utført 

PA-gruppa = Plan- og arealgruppa 
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Målsetting 3 
GeoForum skal utvikle kurs for nye brukergrupper. 
 
Status 
GeoKlar samlet flere nye brukergrupper. Det ble arrangert egen sesjon for lærere på Geomatikkdagene 2014. 
 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Ikke utført/pågår/utført 
Lærere i ungdomsskole og videregående skole 
 

Stikkord om hva kurset skal inneholde, Geofag-
nettverket, Vitensenteret. Følge opp tilpasset 
verktøy for skolene som f.eks. Kart i skolen. 
RePro er i kontakt med Geofagnettverket. 
Strandet på grunn av lisens til Arc gis kostet 
penger og at ikke alle var fornøyd med at en 
leverandør ble foretrukket. 

RePro Ikke utført 

Foredrag på byggesaksdagene om betydningen av 
matrikkeldata (DiBK) 

Byggesaksdagene ble arrangert uken etter 
påske. Gir innspill til neste års konferanse som 
arrangeres høsten 2015. 

Kommunegruppa Ikke utført 

Lærere i videregående skole inviteres til sesjonen 
geomatikk i skolen på Geomatikkdagene 

Arrangert i samarbeid med UF-gruppa. 24 lærere 
deltok og 20 studenter i geografi fra NTNU. 

Programkomitéen Utført 

GeoForum skal informere om organisasjonens 
internasjonale aktivitet 

Internasjonal gruppe arrangerte egen sesjon på 
Geomatikkdagene. 

Internasjonal 
gruppe 

Utført 

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. 
14 søkte om stipend, 11 fikk tildelt stipend, to 
avslo fordi tildelt beløp ikke monnet (de to fikk 
tildelt kr 3 750 hver). 
Sum kr 85 244, budsjettert kr 50 000. 
Benyttet kr 35 244 av fond stipend (fondet er 
ubenyttet stipendmidler overført fra foregående 
år). Styret informeres før fondet benyttes. Rest 
fond er kr 42 756 som overføres til 2015. 
Lokalavdelingene bidrar med kr 2 000 fra hver 
lokalavdeling til stipendordningen. 

Sekretariatet Utført 

Servicetorg. Vurdere å arrangere kurs for servicetorg på Kontaktet FOSK (Forum for offentlig service). Sekretariatet Ikke utført 
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bakgrunn av innspill fra Forum for offentlige servicetorg De stiller seg positive til å være med i 
planleggingen.  
Noen fra arkiv bør være med og representant 
fra et velfungerende servicetorg. 
Mål med kurset: 
Gi grunnleggende forståelse for plan, bygg og 
eiendom. 
Stikkord; se min eiendom. 
Planleggingen stoppet opp fordi sekretariatet 
ikke hadde nok kunnskap om målet med kurset. 
Etter innspill fra kommunegruppa om hva kurset 
skulle inneholde, ble det besluttet å jobbe 
videre med planlegging av kurset i 2015. 

Kart i skolen. Løfte kompetanse til lærerne, målgruppe er 

ungdomsskole og vid. skole, lærerløft, strategi og opplegg 

forankres sentralt – men utføres regionalt/lokalt? 

Tiltaket er identisk med to foregående tiltak. Se 
tiltak under målsetting 3. 

RePro Ikke utført 

Kurs rundt bruken av åpne data  Mangel på innovasjon etter åpne data og 
muligens mangel på kunnskap. IT-bransjen 
(ikke-geomatikere) er målgruppen. 
Samarbeid med KMD tatt opp på møte. 
Samme tiltak som omtalt under hovedmål 2, 
målsetting 2. Er omtalt der.  

RePro Pågår 

Frokostseminar for å nå andre enn de vi vanligvis treffer på 

kurs  

De som jobber med takst og eiendomsmeglere. 
Hvordan forstå eiendomsinformasjon og hvor 
finnes den. Bevisstgjøre dem på ulike løsninger 
Blålysetater (alle bygg skal ha adresse innen 
1.1.2015). Interessante målgrupper: olje/offshore 
og eiendomsmeglere. 
NITO Takst er positive til kurs, venter på forslag 
til representant fra Kartverket til programkomite. 
Ikke utført. 

Sekretariatet Ikke utført 

RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet 
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Målsetting 4 
GeoForum skal være støttespiller for at geomatikkutdanningene holder et høyt faglig nivå. 
 
Status 
Gjennom Utdannings- og forskningsgruppa følger GeoForum med på geomatikkutdanningene. 
 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Referansegruppe/ høringsforum i utdanningsspørsmål Hva er situasjonen nå – og hvor vil bransjen og 

utdanningsinstitusjoner. Hva trenger vi? Følges 
opp under Geomatikkdagene 2015. 

UF-gruppa Ikke utført 

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. 
Følges opp under Geomatikkdagene 2015. 

UF-gruppa Ikke utført 

Stipendordningen Frist for å søke stipend er 15. april, 15, august og 
15. desember. Omtalt under hovedmål 
kompetanse, målsetting 3.  

Styret Utført 

Rekrutterings- og profileringsprosjektet Prosjektet pågår. RePro Pågår 
Rekrutteringsseminar  Workshop ble avholdt høsten 2014. RePro Utført 
Bruke og videreutvikle www.geomatikkbransjen.no  Prosjektleder 

RePro 
Utført 

Delta på utdanningsmesse i Lillestrøm og Trondheim RePro deltok på utdanningsmessa på Lillestrøm 
og i Trondheim i januar 2014 med stand fra 
Geomatikkbransjen. 
Innslag fra standen i Østlandssendingen og 
nyhetene på NRK. Mange besøkende. 

RePro Utført 

Utdanning skal være tema på Geomatikkdagene Egen sesjon for lærere. 24 lærere deltok på 
Geomatikk i skolen. 

Programkomitéen Utført 

Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter Innhentet tall fra samordnet opptak. 
Registrere hvem som starter studier til høsten. 

UF gruppa Utført 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet 
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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. 
 
Status 
GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner for informasjonsutveksling og samarbeid. 
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Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Fagpolitisk møte med Kartverket Tema for møte: 

• Rekruttering og profilering. Informasjon 
om prosjektet, forventninger. 

• Kartverket informerte om ny geoportal, 
GeoNorge. 

• Geovekst. Legges pris for stor vekt ved 
tildeling av tilbud? Geomatikkbedriftene 
og Kartverket hadde møte om tema i 
ettertid. 

• Fornying, forenkling og forbedring, 
hvordan bidra til dette? Kartverket satser 
på gode publikumsløsninger, strukturere 
datastrømmene så løsninger og tjenester 
ikke ligger skjult. 

• Kartverket ønsker ikke å gå ut over 
leverandørene i markedet når de f.eks. 
skal lage nye brukerløsninger, men må 
samtidig ivareta samfunnsmessige 
oppdrag.  

• Status matrikkelevaluering. 

• Kartverkets foreslo Erland Røed 
somrepresentant i programkomite 
Geomatikkdagene. 

• Bruk av geodata i kriser (tema på møtet 
resulterte i konferansen GeoKlar i 
samarbeid med Kartverket). 

Styret Utført 

Gjennomføre fagpolitisk møte med Geomatikkbedriftene Tema på møtet: 

• Geovekst. Er pris det eneste kriteriet ved 
tildeling av Geovekst-prosjekter? 
GeoForum tok opp dette med Kartverket i 
ettertid. 

• Geomatikkdagene. GB etterlyste fornying 

Styret Utført 
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av konferansen. Innspill til endringer. 
Ønsker sentralt arrangement hvert år. 

• Utstilling konferanser. GB har best utbytte 
av å delta på utstilling på lokale 
geomatikkdager der beslutningstakere er 
representert.  

• RePro prosjektet. GB fornøyd med 
prosjektet og prosjektleder! Flere oppslag 
i aviser og på TV2 før samordnet opptak. 

Gjennomføre fagpolitisk møte med KS KommIT Tema på møtet: 

• Effektivisering av prosesser for plan, bygg 
og geodata. 

• KS KommIT informerte om utarbeidelse 
av verktøykasse som utstyrer 
kommunene med virkemidler for 
digitalisering. 

• GI-standarden. Oppfølging etter GI-
seminar. 

• Arkivering av 3d-pdf som gyldig 
arkivformat. 

• Revidering av eierseksjonsloven, 
høringssvar. 

• Samarbeid om kurs, beregning av 
selvkost? GeoForum kan kontakte KS 
konsulent om de kan sette seg inn i 
beregning av selvkost. 

Styret Utført 

Gjennomføre fagpolitisk møte med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Tema på møtet: 

• GeoForum presenterte ideen om eget 
prosjekt om innovasjon og 
samfunnsgevinst i bruk av frie kartdata 
for å øke den innovative bruken av frie 
kartdata for bl.a. statssekretær Paul 
Chaffey.  

• MD er opptatt av å forbedre 

Styret Utført 
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ressursutnyttelse på tvers av sektorer og 
kompetanse i tillegg til å jobbe mot de 
som kan viderebruke offentlige data. 
KMD er positive til å samarbeide med 
GeoForum om å heve kunnskapen rundt 
bruken av offentlig data. Kvaliteten på 
data må beholdes. 

• Matrikkelen som ett av tre basisregistre 
brukes av flere. Kvaliteten på matrikkelen 
er ulik. Dette må bruker være klar over. 
GeoForum vil tilrettelegge for å 
presentere dette på sine arenaer. 

• GeoForum informerte om stort behov for 
veiledningsmateriell og gode eksempler 
på i hvordan utføre arbeid i henhold til 
matrikkelloven. Veiledning hvordan føre 
matrikkelen fungerer.  

• Tilbakemelding fra GI seminar om at GI-
standarden må videreutvikles. 

Gjennomføre samarbeidsmøte med NJKF To Lync-møter i 2014. Tema på møte: 

• Samarbeid om seksjoneringskurs med 
der NJKF inviteres til programkomite. 

• GeoForum hadde startet planlegging av 
seminar om praktisk gjennomføring av 
saker iht. loven. Tilbakemelding fra 
programkomite at det måtte arrangeres til 
høsten. «Vanlig» matrikkelkurs i 
samarbeid med NJKF utgår. 

• NJKF vil ta initiativ til internasjonalt 
seminar i samarbeid med int. gruppe til 
høsten. 

• Distribusjon av Kart og Plan for å spare 
distribusjonskostnader.  

Styret Utført 

Gjennomføre samarbeidsmøte med NITO Tema på møtet: Styret Utført 
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• Samarbeid foregår på samme vilkår for å 
fremstå som en uavhengig organisasjon. 
GeoForum må samarbeide med andre for 
å kunne representere hele bransjen. Vi er 
avhengig av inntektene fra kurs og 
konferanser for å kunne drive 
organisasjonen.  

• GeoForum samarbeider med NITO om å 
arrangere kommunal 
geomatikkonferanse. Samarbeid er 
representasjon i programkomite. 

• Matrikkelevaluering. Viktig sak for 
bransjen. 

• Informasjon om NITOs 
geomatikknettverk.  

Gi uttalelser til høringer som angår bransjen GeoForum ga høringsuttalelse til NOU 1:2014, 
Revisjon av eierseksjonsloven. Kommunegruppa 
og PA-gruppa og medlemmer ga innspill til 
høringsuttalelsen fra GeoForum. 

Styret Utført 

Vurdere årlig om vi skal møte andre aktuelle organisasjoner GeoForum gjennomførte møte med DiBK. Styret Utført 
DiBK (Direktoratet for byggkvalitet)  Tema på møte: 

• Presentasjon av DiBK og ByggNett 

• DiBK engasjert i fornying, forenkling og 
forbedring. 

• Fagspørsmål i grense mellom kart, plan, 
matrikkel, byggesak, 3D ble tatt opp. 

• Tilgang til alle typer plandata via 
oppdatert planregister og innsynsløsning, 
nevnes som en viktig premissgiver for 
søknad og behandling av byggesaker.  

• Det offentlige kartgrunnlaget, viktig for 
behandling av byggesaker. 

• Kvalitet og fullstendighet i matrikkelen  

• Byggesak - bymodeller/3D-kart, har DiBK 

PA-gruppa Utført 
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gjort seg noen tanker der?  

• 3d-pdf, tredimensjonale byggesaker må 
kunne lagres i arkiv. 

• GeoForum ønsker med forslag til 
foredrag på Byggesaksdagene. 
Arrangeres høsten 2015. 

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 Kommentar Ansvarlig Status 
Etablere nye nettsider Det er utarbeidet nye nettsider for GeoForum 

som ble tatt i bruk sensommeren.  
Mål med de nye sidene var at de skal fremstå 
som enklere å finne frem og enklere å betjene for 
brukere og sekretariat. 

Sekretariatet Utført 

Opprette egen Twitter-konto Twitter brukes for å nå ut til våre følgere om nye 
arrangementer og hendelser som er knyttet til 
GeoForum. Vi har rundt 60 følgere på Twitter. 

Sekretariatet Utført 

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

Posisjon tilbys fortrinnsvis digitalt. 
Posisjon sendes i papir til alle bedrifts-
medlemmene og andre som ønsker tilsammen 
ca. 650 mottakere. 
Posisjon nr. Unike lesere Gj.snitt tid (min) 
1 1767 5,5 
2 1765 5,5 
3 1267 5 
4 1093 6 

Sekretariatet Utført 
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5 1046 6 
6 1130 6 

 

Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og Plan Tekna sender Kart og Plan til GeoForums 
medlemmer per post 4 ganger per år. 

Sekretariatet Utført 

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum Benytter MailChimp til utsendelse av nyhetsbrev 
fra sensommeren. 
Sendes til medlemmer og noen andre 
kontaktpersoner. Tabellen angir hvor mange 
gjennomsnitt som åpner: 
Nyhetsbrev 39 % 
Medlemsundersøkelse  39 % 
Inf. om nytt kurs/konferanse  30 % 
Oppmålingsforretningskurs, 
vedtak til matrikkel 48 % 
Posisjon, link til issuu.com 42 % 

 

Sekretariatet Pågår 

Facebook Nå grupper med informasjon om nyheter. 
Sekretariatet er avventende med å ta dette i bruk, 
men har ikke forkastet tanken. 

Sekretariatet Ikke utført 

Påmeldingsskjema GeoForum har tatt i bruk nytt påmeldingssystem, 
Empatix, for påmelding til kurs og konferanser.  

Sekretariatet Utført 

 
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 Oppdater kontaktpersoner fra fagpolitiske møter. 

Begrensninger i oppdatering av utsendelseslisten 
i MailChimp og hvor ofte dette kan gjøres. Derfor 
sendes mail til enkelte kontaktpersoner i tillegg. 

Sekretariatet Utført 
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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 
Presisere at studenter er invitert gratis eller til redusert pris i 
alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser 

Studenter betaler ½ pris på deltakeravgift på 
andre kurs og konferanser.  

Sekretariatet Utført 

Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene og 
Stikningskonferansen til 15 studenter 

Fri deltagelse og opphold for 15 studenter på 
Geomatikkdagene, 10 studenter på 
stikningskonferansen. 

Programkomitéen Utført 

Ha premiert postersession på Geomatikkdagene Postersesjonene ble ikke premiert. Det var heller 
ikke publisert at de var premiert.  

Sekretariatet Ikke utført 

Ha nyutdannet/student representert i en eller flere 
styrer/utvalg/programkomitéer 

Sekretariatet følger dette opp når 
programkomiteer etableres og nye tillitsvalgte 
skal velges til faggrupper og andre styrer. 

Sekretariatet Utført 

Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte sommer-
jobber på www.geomatikkbransjen.no 

 RePro 
 

Utført 

Oppsøke geomatikkutdanningene/vervekampanje/orientere 
om GeoForum og Geomatikkdagene  

 RePro Ikke utført 

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler Bruke medlemmer i utdanningsinstitusjonene for 
å få e-postadressene. Studenter som er 
medlemmer mottar nyhetsbrev på lik linje med 
andre medlemmer  

Sekretariatet Ikke utført 

Informere om stipend til utdanningsinstitusjoner  Sekretariatet Utført 
RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet 
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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. 
 
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. 
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Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Delta på utdanningsmesser på Lillestrøm og i Trondheim  RePro Utført 
Geomatikktimen (GIS-dagen hele året)  Lag ferdig opplegg, kan brukes av flere. 

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

RePro Ikke utført 

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

• Få flere historier fra bransjen 

• Få flere muligheter fra bransjen 

 RePro Utført 

Undervisningsinstitusjonenes web-sider Legge inn link til www.geomatikkbransjen.no UF-gruppa Utført 
Følge opp linker og innhold på Utdanning.no o.l. sider  RePro Utført 
Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til 
allmenheten 

Presenteres på kurs og konferanser. Denne 
følges opp bl.a. gjennom poster-presentasjoner.  

UF-gruppa i 
samarbeid med 
redaktør i Kart og 
plan og Posisjon 

Utført 

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

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

Ta direkte kontakt med høgskoler og universiteter 
i forhold til informasjon om fagfeltet. 
Bransjen bør komme med innspill, UF-gruppa 
eller GeoForum kan koordinere dette! Dette bør 
tas opp på et utdanningsseminar.  

UF-gruppa Ikke utført 

Temadag/workshop Hva kan bransjen bidra med for å øke fokus på UF-gruppa Ikke utført 
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forskning og utvikling? 
Skal være tema for et møte under 
Geomatikkdagene 2015. 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa 

 
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  

Sekretariatet Utført 

Utvikle en strategi rettet mot sosiale medier  RePro Utført 
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. Kontaktet geocach Norge for 
samarbeid om dette. 
Kartverket ved formidlingsdirektør ble intervjuet 
på NRK i forbindelse med GeoKlar. 

RePro 
 

Utført 

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.Sendte 
informasjon til VG, Aftenposten, RingBlad i 
forbindelse med GeoKlar. 

Lokalavdelingene 
Sekretariatet 

Utført 

RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet 



 
Sak 6-R2015- Årsberetning 2014 
 

33 

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. 
 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
Tilstedeværelse på sosiale medier  Det er utarbeidet strategi for tilstedeværelse på 

sosiale medier. Strategien følges på de 
plattformene vi er aktive (Twitter). 

Sekretariatet Utført 

Posisjon Posisjon utgis 6 ganger per år til GeoForums og 
NJKFs medlemmer. Tilbakemelding fra 
medlemsundersøkelsen var at medlemmene var 
godt fornøyd med Posisjon. Forbedring av 
Posisjon var et tema på lederkonferansen. 

Sekretariatet Utført 

Nettsider Nye nettsider er etablert. Sidene inneholder mye 
informasjon om GeoForums aktiviteter.  

Sekretariatet Utført 

Nyhetsbrev Nyhetsbrev skal sendes til flere målgrupper. 
Vi benytter MailChimp som gir begrenset antall 
mottaker, men dette blir endret i 2015.  

Sekretariatet Utført 

Kurs og konferanser Samarbeidspartnere gir tilgang til deres nettverk 
ved publisering av nye kurs og konferanser. 

Sekretariatet Utført 

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. Dette er tatt opp 
med lokalavdelingene og må følges opp.  

Sekretariatet Ikke utført 

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

Be om artikkel fra deltagere på internasjonale 
konferanser. 
Artikkel fra GI Norden GIS and health i Posisjon 
nummer 3. 

Internasjonal 
gruppe 
Sekretariatet 

Utført 
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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 GeoForum blir forespurt om innspill til hovedtema 

til Kart og Plan. Terje Midtbø var medredaktør i 
Kart og Plan nr. 3 som hadde hovedtema 
kartografi.  
Det er ikke gitt innspill til hovedtema om 
utdanning og forskning i bransjen og hovedtema 
som er avlagt.  

Sekretariatet Utført 

Kurs og konferanser i regi av GeoForum bør tilrettelegge for 
muligheten til å sende inn fagartikler, gjerne fagfellevurdert 

Sekretariatet tilstreber å melde inn en til to artikler 
til Posisjon fra foredragsholdere på hvert kurs og 
konferanse.  

Sekretariatet Utført 

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

Tilstrebes Sekretariatet 
UF-gruppa 

Pågår 

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

Eks.: Veg, BA, TU, utdanning, geografi, medisin. Sekretariatet Ikke utført 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa 

 


