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ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
1 Innledning 
Årsberetning beskriver GeoForums tilstand.  
Kapittel 13, årsrapporten viser status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2015. Dette er tiltak for å nå GeoForums strategiske hovedmål 
kompetanse, fellesarena og synliggjøring.  
 
2 Organisasjon og administrasjon 
 
Medlemsutvikling: 
Tidspunkt Totalt Personlig 

medl.skap 
Bedrifts-

medl.skap 

31.12.2015 2028 1766 262 
21.12.2014 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 

31.12.2015 1766 94 77 8 6 1587 
21.12.2014 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 

GeoForum har fem faggrupper: Bygg- og anleggsgruppa, Internasjonal gruppe, Kommunegruppa, Plan- og arealgruppa og Utdannings- og 
forskningsgruppa.  
Sekretariatet har bestått av daglig leder Marianne Meinich, prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann og økonomi- og administrasjonsansvarlig Kari 
Raastad. Sekretariatet bestod av 2,65 årsverk. Kari Raastad har jobbet ca. 70 % stilling fra 01.01. – 31.06, og 60 % stilling fra 01.07. – 31.12. 
Kari har 60 % stilling men er fleksibel til å øke stilingsprosentener i perioder med stort arbeidspress. Daglig leder har vært helt og delvis 
sykemeldt i hele 2015. Hun er ved årsskifte 30 % sykemeldt. Sykemelding i sekretariatet har ført til at det har vært to utgivelser av Posisjon 
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fremfor seks, mindre aktivitet i faggruppene, ikke vært arrangert kurs eller seminar, og mindre faglig aktivitet. Sekretariatet har arrangert alle 
planlagte konferanser med høy deltagelse. I tillegg har innovasjonsprosjektet hatt flere samlinger. Dette har sikret at inntektene til GeoForum. 
 
Sekretariatet flyttet til Hvervenmoen, like utenfor Hønefoss sentrum, august 2015 etter å ha vært lokalisert i Hønefoss sentrum i alle år. Vi valgte 
å flytte fordi lokale ble for store da de vi delte kontorlokaler med bestemte seg for å flytte sommeren 2015. Lokalen på Hvervenmoen er nyere, 
mindre og rimeligere.  
 
Sverre Røed-Bottenvann er prosjektleder for Rekrutterings- og profileringsprosjektet (ca. 10 %) og Innovasjonsprosjektet (se egne kapitler om 
prosjektene).  
 
Sekretariatet ivaretar GeoForums løpende funksjoner i samsvar med det vedtatte arbeidsprogrammet og budsjettet, iverksetter styrets vedtak, er 
et serviceorgan for lokalavdelingene gjennom blant annet utfakturering og oppfølging av lokale arrangement, og yter dessuten sekretariatsbistand 
til faggruppene.  
 
3 Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte 
Representantskapsmøtet ble gjennomført på Radisson Blu Lillehammer hotell 17. mars 2015. Etter representantskapsmøtet har GeoForums styret 
følgende sammensetning: 
Leder:  Steinar Wergeland, Kartverket  
Nestleder:  Gro M. Gjervold, Statens vegvesen 
Styremedlemmer:  Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune 

Andreas Holter, Terratc AS 
Alexander S. Nossum, Norkart AS 
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune 
Rune Strand Ødegård, NTNU i Gjøvik 

Varamedlemmer: 1. Anne Gøril Aas, Miljødirektoratet 
2. Erik André Landsnes, Norconsult (har senere begynt i Norkart AS). 

 
Daglig leder er styrets sekretær.  
Arbeidsutvalget har bestått av Steinar Wergeland, Gro M. Gjervold og Heidi Liv Tomren. Arbeidsutvalget får sitt mandat fra styret. 
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Office Center ADB ved Kjell Erik Magnussen ble gjenvalgt som fagrevisor. Fagrevisor reviderer årsregskapet. 
John Gran, Norkart AS og John Naustdal, Kartverket ble valgt til kritiske revisorer. Kritiske revisorer skal påse at styret følger vedtektene og 
representantskapets vedtak og intensjoner. De skal også revidere regnskapet. 
Valgkomité var Ståle Klommestein, Line Langkaas og Barbi Nilsen. 
 
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 10 styremøter og behandlet 81 saker (2014 var det 13 styremøter 87 saker). Flere styremøter ble avholdt elektronisk ved bruk av 
Lync. Dette er både tids- og kostnadsbesparende. 
Styret avholdt 2. dagers møte i Tønsberg 1. – 2. september der utarbeidelse av ny strategiplan var hovedtema.  
 
 
4 Strategiplan og arbeidsprogram 
GeoForums strategiplan 2013–2015 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2013 og samme strategiplan ble lagt frem til orientering på 
representantskapsmøtet 2015. GeoForums visjon er veiviser til geomatikk.  
 
Styret skal fremlegge en ny strategiplan for representantskapet i 2016. Hvem er vi, og hvor vi vil, har vært sentrale spørsmål i strategiarbeidet. 
Arbeidet med ny strategiplan startet høsten 2016.  
 
Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2015 ble lagt frem til orientering på representantskapsmøtet 2015. Arbeidsprogrammet inneholder tydelige 
tiltak, ansvarlig og status til hvordan nå hvert av hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring. Forslag til Arbeidsprogram ble lagt 
frem på lederkonferansen 2014 for innspill før den ble vedtatt av styret. Arbeidsprogrammet er et dynamisk dokument. Selv om nye tiltak legges 
til i løpet av året, blir ingen tiltak slettet. 
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5 Sentrale arrangementer 
 
Sentralt er det i 2015 gjennomført 7 konferanser med til sammen 1 312 deltakere. (Tilsvarende tall i 2014 var 10 kurs og konferanser/1 449 
deltakere, 2013 var 14/1 518). Det ble ikke arrangert kurs eller seminar i 2015. Dette grunnet sykemelding i sekretariatet og mindre ressurser. 
 
Deltakerantallet fremkommer i årsrapporten.  
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6 Rekrutterings- og profileringsprosjektet  
 
I 2015 gjennomførte prosjektet to utdanningsmesser og intensiverte aktiviteten i sosiale medier (Facebook). Facebook ble også brukt for å 
reklamere for geomatikk og Geomatikkbransjen.no i ukene før søknadsfristen 15. april. Reklamestuntet førte til en markant økning i antall besøk 
på geomatikkbransjen.no. Denne portalen ble også oppdatert med artige kart/gis-saker. 
Vi hadde en geofag-klasse fra Lillehammer på Geomatikkdagene, pluss to lærere. Studenter fra NMBU/HiG informerte om studiene sine og 
mulighetene de får når de skal ut i arbeidslivet. 
Vi fikk laget en informasjonsfilm for yrket GIS-konsulent. 
Arrangerte workshop 11.12.15. Her var det to kvinner og fire menn med. En student fra NMBU og ansatte fra Norkart, TerraTec, Kystverket og 
Geodata – i tillegg til Sverre. Denne gruppa ønsker å være faste bidragsytere i prosjektet i 2016 – og det var enighet om å trappe opp 
tilstedeværelsen på nett og sosiale media. 
Totalt ble det brukt kr 242.000,- i prosjektet i 2015. Dette ble delt på GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene. Kostnadene ble delt på tre 
– men Geomatikkbedriftene betalte kr 20.000,- mindre, så GeoForum og Kartverket betalte dermed hver kr 10.000,- mer. 
Det ble brukt mindre penger i prosjektet enn budsjettert. Det var budsjettert med kr 50 000,- for å gjennomføre gode forslag som kom frem på 
workshop, men workshopen ble ikke gjennomført før i desember. Det var også budsjettert med kr 23 000,- for å få vgs-elever med på 
Geomatikkdagene 2015, men vi var heldige og måtte ikke betale mer enn kr 2 000,- til hotellet for disse.  
 
 
7 Innovasjonsprosjektet 
 
 GeoForum søkte i august 2014 Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om støtte til et prosjekt for innovasjon og samfunnsgevinst i 
bruk av frie kartdata. I desember 2014 fikk vi et tilskudd på kr. 275.000 til prosjektet.  
GeoForum søkte om støtte for å gjøre åpne kartdata bedre kjent – og for å vise hvordan man kan nyttiggjøre seg datasettene. Prosjektgruppen 
består av Tomas-Martin Holtan (Kartverket), Alexander Salveson Nossum (Norkart og styremedlem i GeoForum) og Sverre Røed-Bottenvann 
(GeoForum). Prosjektet fikk navnet Prosjekt Innovasjon, og etter innledende møter på Lync hadde prosjektgruppen sitt første fysiske møte i 
slutten av april 2015.  
Det ble gjennomført intervjuer med 5 entusiastiske personer både i og utenfor kartbransjen for å kartlegge kjennskapen til åpne data, og for å få 
innspill til hvordan åpne data og Open Source kartteknologi kunne presenteres på en lettfattelig måte. Prosjektgruppen bestemte seg for å lage en 



 
Sak 6-R2016- Årsberetning 2015 
 

8 

egen ressursside på http://www.geoforum.no/om-geforum/prosjekt-innovasjon/ for å presentere prosjektet, og gjøre ulike ressurser lett 
tilgjengelig for alle interesserte. 
For å nå nye brukergrupper har vi fokusert på å finne egnede arenaer for å presentere prosjektet. I den grad det har vært mulig har vi søkt mot 
arbeidsfellesskap hvor unge entreprenører/ start ups holder til.  
Så langt har vi gjennomført tre seminarer: 
- Hos Digs i Trondheim 8. juni 
- Under «Gründeruka i Agder», Kristiansand 19. november 
- Hos Flow i Tromsø 25. november 
Både Digs i Trondheim og Flow i Tromsø er typiske kontorfellesskap, hvor unge, gjerne nyutdannede mennesker kan leie arbeidspult. Til 
sammen var det rundt 100 deltakere på de tre seminarene, og gjennom håndsopprekning anslår vi at halvparten av disse hadde bakgrunn fra andre 
bransjer enn kartbransjen. 
Totalt ble det brukt kr 124.000,- i 2015. Prosjektet fortsetter med nye seminarer i 2016. Vi har invitert oss selv til å holde gjesteforelesning om 
åpne data for dataingeniørstudenter på Høgskolen i Ålesund. Dette ble svært godt mottatt av fungerende dekan for avd for ingeniør- og realfag 
ved Høgskolen. Målet for prosjektet er her å få til en utveksling med Høgskolen i forbindelse med at Geomatikkdagene 2016 skal arrangeres i 
Ålesund i mars. 
Å få flere til å ta i bruk åpne kartdata er naturligvis ikke gjort over natten – og etter et halvt års reell drift i prosjektet er det nok tidlig å si noe om 
effekten av innsatsen. Foreløpig må vi si at den klareste resultatet av prosjektet har vært å nå ut til potensielt nye brukergrupper av kartdata og 
har vist dem mulighetene man har – og at vi med det har sådd en spire til innovasjon. 
 
 
 
8 Lederkonferansen 
Lederkonferansen er møteplass for lokalavdelingene, faggrupper, sekretariat og styret. Lederkonferansen ble avholdt 16. og 17. november på 
Scandic Oslo City. Alle lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret og sekretariat ble invitert. 14 av 15 lokalavdelinger og 3 av 5 faggrupper 
var representert. Det ble gitt informasjon fra styret, sekretariat, lokalavdelingene og faggruppene aktiviteter og hva de var opptatt av. Styrets 
forslag til arbeidsprogram og budsjett ble forelagt.  
Følgende saker ble drøftet i plenum: 

o Strategiplan, hvor er vi, hva vil vi, hvordan være organisert. 
o Forventninger og tilbakemeldinger fra lokalavdelinger til sekretariatet 
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o Lokalavdelingene er fornøyd med at sekretariatet foretar påmeldingskjema, utfakturering og oppfølging av 
lokale arrangement. Lokalavdelingene betaler timepris for dette arbeidet. 

o Hvordan inkludere lokalavdelingene i GeoForum sentralt? Hva ønsker lokalavdelingene? 
o Lokalavdelingene arrangerer samlet flest deltakere til sine arrangement. 
o GeoForum sentralt skal ikke konkurrere med lokale arrangement. Lokalavdelingene kan med fordel 

arrangere et kurs lokalt som tidligere er arrangert sentralt.  
o Det ble av lokalavdelingene ikke uttrykt ønske om å være mer engasjert i GeoForum sentralt sitt arbeid.  

o Hvordan synliggjøre faggruppenes arbeid? 
o Faggruppenes arbeid er lite kjent. Må synliggjøres bedre ved f.eks notis i Posisjon om hvilke saker de 

engasjerer seg i.  
o Lokalavdelingene kan kontakte faggruppene for å få informasjon om aktuelle saker. 
o Det er foreslått å etablere en ny faggruppe for ledninger under og over bakken.   

o Innspill til Arbeidsprogrammet 
o Arbeidsprogrammet ble presentert 

o Geomatikkdagene 
o Det var ønske om at det skulle opprettholdes å arrangere geomatikkdagene lokalt og sentralt hvert annet år.  

 
Innspill fra lederkonferansen blir fulgt opp av styret og sekretariatet. 
 
 
9 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.  
Styrets forslag til budsjett ble lagt frem på lederkonferansen 2014. Budsjettet ble vedtatt på styremøtet etter lederkonferansen. Budsjettet viste et 
overskudd kr 163 000.  
 
Resultat 
Årets resultat er et overskudd på kr 734 050 mot budsjettert kr 163 000.  



 
Sak 6-R2016- Årsberetning 2015 
 

10 

Det ble gjennomført 7 konferanser, ingen kurs og seminar. Seminaret evaluering av matrikkelloven ble avlyst etter at programmet var klart. 
Arbeidsprogrammet hadde lagt opp til større kurs- og seminarvirksomhet enn det som ble gjennomført. Årsaken til at de ikke ble gjennomført var 
sykefravær i sekretariatet. Hvilke kurs og seminar som var planlagt fremkommer i årsrapporten. 
GeoForums samlede inntekter var kr 8 347 121 (2014 kr 7 982 734) dvs inntektene var kr 364 387 høyere enn i 2014. 
80,7 % av GeoForums samlede inntekter kommer fra kurs- og konferansevirksomhet. (2014 utgjorde disse inntektene 77,5% av totale inntekter) 
2,7 % fra annonseinntekter Posisjon og Web med 2 nummer av Posisjon. (2014; 4,3% med 6 nummer av Posisjon) 
16 % fra medlemskontingent (2014; 17,2 %)  
0,6% fra andre inntekter som er jobb sekretariatet utfører for lokalavdelingene. Dette er utfakturering og oppfølging av lokale arrangement som 
sekretariatet fakturer medgått tid. Det er også stipendandelen fra lokalavdelingen som utgjør kr 30 000 av totalt kr 50 000 i stipendmidler (kr 
2000 fra hver lokalavdeling). (2014; 0,9 %) 
 
 
Utgiftene i 2015 var kr 7 613 070 (2014 kr 8 380 967) 
64,6 % var samlet varekostnader av totale utgiftene, herav var 61,6% av utgiftene var knyttet til kurs og konferansevirksomhet. (2014: 58%, 
herav 53,8% til kurs- og konferansevirksomhet) 
23% var lønnskostnader, (2014; 26 %) 
2,6 % lokalkostander, (2014; 2,6 %)  
0,4 % inventar og driftsmateriale (2014; 1,3 %), 1,4 % reparasjon og vedlikehold (2014; 0,8 %). Økte kostander til lisenser i 2015 fordi økonomi 
og medlemsregisterets lages i skyen. 1,6 % til fremmedtjenester (Web årsgebyr, konsulent- bistand IT, økonomi), (2014; 5,4% grunnet nye 
nettsider), 0,8 % kontorkostander (2014; 0,8%), 4,4 % Møtevirksomhet (styremøter, faggruppemøter, lederkonferanse og 
representantskapsmøtet), (2014; 4,2%), 1,5 % kontingenter, gave til forelesere, forsikring og stipend (2014; 1,8 %) 
0,6% andre utgifter, (2014; 0,3)  
 
Til tross sykefravær og dermed mindre ressurser i sekretariatet viser regnskapet at resultatet for konferansene var kr 2 048 267 mot budsjettert  
kr 1 990 000. Det er kr 58 267 mer enn budsjettert.  
Stikningskonferansen hadde rekorddeltagelse med 234 deltakere og et resultat kr 124 739 mer enn budsjettert. Den Kloke tegning med 242 
deltakere er likevel den største konferansene med unntak av Geomatikkdagene.  
 
GeoForums inntekter som prosjektansvarlig fra innovasjonsprosjektet er kr 35 200 og er innbefattet i inntekter kurs og konferanser. 
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Geomatikkdagene hadde et overskudd på rekordhøye kr 853 241 som var kr 213 991bedre enn budsjettert.  
 
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser av høy kvalitet. Større deltagelse på flere arrangement, og tilnærmet like stor deltagelse på noen 
arrangement i 2015 viser at GeoForum treffer med programmene til konferansene. Dette er takket være frivillige innsats fra deltakere 
programkomiteene.  
 
Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 4 741 218, mens året før kr 4 007 168. 
Utvikling økonomi: 
År Omsetning Resultat Ant. arrangement Ant. deltakere 
2015 8 347 121 734 050 7 1312 
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 
 
GeoForum er opptatt av at egenkapitalen skal brukes til det beste for medlemmene.  
 
Balansen 

• Kundefordringene er kr 1 209 518. Dette er i hovedsak lokale arrangement som sekretariatet har utfakturert, men som ikke er avsluttet og 
dermed ikke er overført til den respektive lokalavdeling. Dette utgjør kr 752 304. I tillegg er det utfakturering av kommunal 
geomatikkonferanse med forfall i januar og noen få ubetalte regninger fra andre av høstens arrangement.  (Per februar er det få utestående 
fordringer fra 2015) 

Forklaring på øvrige poster fremkommer på balanseregnskapet. 
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10 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 2015 en samlet omsetning på kr 2 204 428 og et resultat kr -60 538 (tilsvarende tall fra 2014 var 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. 
 
Lokalavdelingenes samlede egenkapital 31. desember 2015 var kr 3 383 438 (2014 omsetning kr 3 361 179, resultat kr 15 374)  
 
Utvikling lokalavdelingene: 

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

2015 2 204 428 -60 538 36 2 216 
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 8 124 656 (2014 kr 7 368 347)  
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Totalt har GeoForum sentralt og lokalt hatt 3 528 deltakere på sine arrangement (2014: 3 837) dvs. lokalavdelingene har samlet hatt  

63 % av deltakerne, GeoForum sentralt 37 %. Tilsvarende fordeling i 2014 var 62%/ 38%, 2013: 60 %/40 %, 2012: 68 % / 33 %. 
 
10.1 Aktiviteter i lokalavdelingene 
Lokalavdeling 
m/ medlemstall 
P er personlig medlemskap 
(herav student og pensjonist), 
B er bedriftsmedlemskap 

Omsetning Resultat Egenkapital Arrangement (m/ antall deltakere) 
 

Ant. repr. på 
Rep.møtet 

Østfold 
81 p (2 stud. 2 pensjonist) og, 8 
b, 89 totalt 
(2014: 87 p, 6 b, 93 totalt) 

51 610 13 117 218 000 Årsmøte (20)  
Julemøte (35)  
Lokale geomatikkdager med Telemark og Vestfold (47) fra Østfold  
Sum 102 

2 

Oslo og Akershus 
245 p (17 stud., 18 pensjonist), 
58 b, 303 totalt 
(2014: 253 p, 57 b, 310 totalt) 

64 824 27 656 392 558 Lokale geomatikkdager sammen med Buskerud, totalt 145: (63) fra Oslo 
og Akershus.  
Temadag, faghistorisk vandring: (20) 
Fagdag, forvaltning og bruk av laserdata (60) 
Sum 143 

4 

Buskerud  
153 p (7 student, 10 pesnjonist), 
13 b, 166 totalt 
(2014: 147 p, 12 b, 159) 

51 999 19 661 285 873  Lokale geomatikkdager sammen med Oslo og Akershus. Fra Buskerud 
(77)  
Fagdag byhistorisk vandring (25) 
Fagdag om forvaltning og bruk av laserdata (60) 
Sum 162 

3 

Hedmark og Oppland 
185 p (32 student, 8 pensjonist), 
20 b , 205 totalt 
(2014: 176 p, 20 b, 196 totalt)  

35 756 -32 837 212 197 Sponset medlemmers deltagelse ved sentrale geomatikkdager på 
Lillehammer (50). Disse telles ikke med, er telt med ifm deltagelse 
geomatikkdagene.  
Fagdag ledninger i grunn (35) 
Fagdag laserdata, markering av GIS-dagen (50) 
Sum 85 

3 

Vestfold 
38 p, ( 2 pensjonist), 8 b, 46 
totalt 
(2014: 36 p, 8 b, 44 totalt) 

34 012 12 592 78 099 Årsmøte (27) 
Regionale geomatikkdager (32 fra Vestfold) 
Sum 59 

2 
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Telemark 
86 p,(2 student, 2 pensjonister), 
6 b, 92 totalt 
(2014: 83 p, 4 b, 87 totalt) 

87 930 -14 034 59 501 Fagdag (49) 
Regionale geomatikkdager- Telemark, Østfold, Vestfold (15 fra 
Telemark) 
Sum 64 

2 

Sørlandet 
123 p (4 student, 2 pensjonister), 
28 b, totalt 151 totalt 
(2014; 120 p, 28 b 148 totalt) 

36 842 -90 348 144 888 Evjemøte (60) 
Fagdag laser/skråfoto (38)  
Fagsamling Fevik (50) 
Sum 148 

3 

Rogaland 
147 p (2 student, 6 pensjonister), 
23 b, 170 totalt 
(2014; 150 p, 21 b, 171 totalt 

103 567 -67 337 110 128 Årsmøte (33) 
Temadag vår (80) 
Fagtur til Danmark (13) 
Temadag høst (63) 
Sum 189 

3 

Hordaland 
164 p, (6 student, 8 
pensjonister),19 b, 183 totalt 
(50 nye studentmedlemmer fra 
GIS dagen 2015 registreres som 
medlemmer i 2016).  
(2014, 170 p, 20 b, 190 totalt) 

524 020 35 739 793 594 Eiendomskonferansen (321) 
GIS-dagen med årsmøte april (33) 
GIS-dag på UIB november (109) 
Sum 463 

3 

Sogn og Fjordane 
73 p, (2 student, 2 pensjonist) 5 
b, 78 totalt 
(2014; 76 p 5 b, 81 totalt) 

145 000 24 000 161 154 Lokale kart- plan- og folkehelsedagar (84)  
Kurs i utlevering av matrikkelinfo (43) 
Sum 199  

2 

Møre og Romsdal 
101 p (3 studenter, 2 
pensjonister), 13 b, 114 totalt 
(2014: 101 p, 12 b, 113 totalt) 

0 
 

0 226 000 Årsmøte (10) 
Fagdagg bygg i matrikkelen og tiltaksbase: (70) 
GIS-dagen (20) 
Sum 90 

3 

Trøndelag 
155 p,(12 studenter, 10 
pensjonister), 34 b, 189 totalt 
(2014; 161 p, 35 b, 196 totalt) 

412 678 -410 263 675 Lokale geomatikkdager i Trøndelag (115) 
Fagdag oppmåling, tinglysning og seksjonering (58) 
GIS-dagen, samarbeid med flere (97) 
Sum 270 

3 

Nordland 
114 p, ( 1 student, 8 

384 121 34 498 484 257 GeoNordland 2014 (93) 
Fagdag oppmåling og matrikkel i Bodø (21) 

3 
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pensjonister), 11 b, 125 totalt 
(2014; 119 p, 9 b, 128 totalt) 

Fagdag i Mosjøen (13) 
Fagdag i Sortland (13) 
Sum 140 

Troms 
63 p, (2 studenter, 3 
pensjonister), 7 b, 70 totalt 
(2014; 69 p, 8 b, 77 totalt) 

18 400 -30 317 122 293 
 
Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark totalt 80, (35 fra Troms) 
Fagdag samferdsel (27) 
Sum 62 

2 

Finnmark 
30 p,(1 student) 6 b, 36 totalt 
(2014: 32 p, 6 b, 38 totalt) 

253 669 12 904 117 094 Lokale geomatikkdager i samarbeid med Troms (40) fra Finnmark 
Sum 40 

2 

Utland 
10 p, 1 b, 11 totalt  

     

Sum 2028 2 204 428 -60 538 3 383 438 2 216 40 
 
10.2 Lokale geomatikkdager 
GeoForum Vestfold, Østfold og Telemark har arrangert lokale geomatikkdager i fellesskap. Det samme har GeoForum Buskerud, Oslo og 
Akershus.  
Totalt har lokale geomatikkdager samlet 611 i 2015 (1 184 deltakere i 2014).  
 
Årsaken til lavere deltakelse ved lokale geomatikkdager er fordi GeoForum Rogaland arrangerer lokale kartdager hvert annet år, ikke i 2015. 
GeoForum Sørlandet arrangerer hvert annet år lokale geomatikkdager, og Evjemøte. Evjemøte ble arrangert i 2015. GeoForum Hedmark og 
Oppland sponset 50 av sine medlemmer ved deltagelse av Geomatikkdagene 2015 på Lillehammer. 
 
Sekretariatet har bistått i lokalavdelingene ved deres arrangement i form av påmelding, fakturering og oppgjør i 20 lokale arrangement. (2014; 
20, 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. 
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11 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 2015/2016:  

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

 
Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten. 
Plan- og arealgruppa og Kommunegruppa har foreslått å slå seg sammen til en faggrupe; Kommunegruppa, plan, bygg og geodata. Saken 
behandles i styret i 2016 etter at det er utarbeidet forslag til mandat og sammensetning av gruppa. Det er også kommet forslag om å etablere en 
ny faggruppe, Ledninger over og under bakken. Saken utarbeides i 2016.  
Det har vært noe mindre aktivitet i faggruppene grunnet sykemelding i sekretariatet. 

I tillegg til tiltak gjengitt i årsrapporten, har kommunegruppa engasjert seg i representant forslaget som ble fremmet i Stortinget 18.06. 2015 der 
det ble fremmet følgende representantforslag: «Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å oppheve det kommunale ansvaret for 
eiendomsoppmåling.» Kommunegruppa mente det var viktig å gi opplysninger som ikke fremkom av dokumentet som fulgte forslaget. Siden 
GeoForum representerer hele bransjen tar de ikke stilling til forslaget. Fritt landmålervalg var tema i Posisjon med innlegg fra flere parter i 
tillegg var det debatt på Kommunal geomatikkonferanse med innlegg fra Geomatikkbedriftene og representant fra en kommune. 

Utdannings- og forskningsgruppa har bidratt i rekruttering- og profileringsprosjektet. 
 
12 Internasjonal virksomhet  
GeoForum er medlem av de internasjonale organisasjonene FIG/CLGE (sammen med Samfunnsutviklerne), ICA, ISPRS og GI Norden. 
Styret skal utpeke representanter til de internasjonale organisasjoner det er opprettet medlemskap i (vedtektene § 3-3) 
Sverre Røed-Bottenvann er GeoForums representant i nettverket GI Norden. GI-Norden er ikke lengre en organisasjon, med et nettverk 
bestående av GeoForums søsterorganisasjoner i Norden. Det er nye medlemmer både fra Sverige og Danmark, og det er interesse i GI Norden å 
få i stand nye, tverrnasjonale arrangementer. Hvert medlem i internasjonal gruppe representerer hver internasjonal organisasjon vi har 
medlemskap i.   
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13 Årsrapport 2015 
Årsrapporten bygger på arbeidsprogrammet for 2015 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 
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GeoForum sentralt arrangerte 7 konferanser i 2014, lokalavdelingene 12. Flere lokalavdelinger samarbeider om å arrangere lokale 
geomatikkdager arrangementet. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt konferanse. 
 
Tiltak Kommentar Ansvarlig Status 
GeoForum arrangerte Geomatikkdagene 2015 på Radisson 
Blu Lillehammer 17.–19. mars 

419 deltakere, 16 utstillere 
Resultat kr 853 241 
(2014; 386/15 kr 324 416) 

Programkomitéen Utført 

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

118 deltakere, 9 utstillere. 
Resultat kr 129 200 
(2014; 98/5, kr 109 973) 

Sekretariatet Utført 

GeoForum arrangerte Stikningskonferansen 2015, 2.–3. 
februar på Clarion Hotel Oslo Airport 

234 deltakere (rekorddeltagelse), 12 utstillere. 
Resultat kr 375 064 
(2014: 189/9, kr 239 878) 

BA-gruppa Utført 

GeoForum arrangerte Den kloke tegning 2015 – med felles 
geometri, 13.–14. oktober på Fornebu 

242 deltakere, 16 utstillere. 
Resultat kr 390 659 
(2014; 248/15, kr 469 168) 

BA-gruppa Utført 

GeoForum arrangerte Geodesi- og hydrografidagene 62 deltakere. 
Resultat kr 66 204. 
(2014; 75, kr 68 589) 

Sekretariatet Utført 

Nasjonal beredskapskonferanse, GeoKlar ble arrangert i 
samarbeid med Kartverket 24. november på Clarion hotell 
Oslo airport. 

102 deltakere. 
Resultat kr 108 737 
(2014: 133, kr 127 354) 

Sekretariatet Utført 

GeoForum skal arrangerte Kommunal geomatikkonferanse  
På Scandic Fornebu 1. – 2. desember.  

Felles programkomite med PA-gruppa.Arrangerte 
konferansen i samarbeid med NITO. 
135 deltakere. 
Resultat kr 114 963. 
(2014; 72, kr 71 157) 

Kommunegruppa Pågår 
 

Lokale geomatikkdager arrangeres av lokalavdelingene 
(noen samarbeider om arrangementet) 

Tid og sted for dagene legges ut på geoforum.no 
fortløpende.  

Lokalavdelingene Pågår 

Innspill mot planleggingsmiljøet 

 

Kontakte forum for kommunale planleggere, 
Kommunalteknisk forening (plan- og miljø), ev. 
fl. for samarbeid. (Årlig konferanse på Geilo, 
Forum for plan- og bygningsrett  

PA-gruppa Ikke utført 
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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, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa 
 
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 
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 
seksjoneringskurs.) 

Kommunegruppa Ikke utført 
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o Praktisk rettet kurs innen gjennomføring 
av arbeid etter matrikkelloven 

o Oppmålingsteknisk og eiendomsfag 
o Gjerne dagsseminar 

Utsatt til våren 2016 
Bygg og adresser i matrikkelen i forbindelse med Strategi 
for bygninger i matrikkelen. 

Strategi for bygninger i matrikkel forelå høsten 
2015. Ikke grunnlag for å arrangere workshop om 
tema. 
Tema på kommunal geomatikkonferanse. 

Høringsnotat forventes våren 2016. GF tar 
initiativ til å arrangere høringsseminar våren 
2016. Forespør KMD.  

Kommunegruppa Utsatt til 2016 

Lov om eierseksjonering Kurs. Kommunegruppa mener det er vanskelig å 
planlegge ett kurs før man vet resultatet av 
høringen. Lov prop. forventet i slutten av 2016. 
Info om høringsseminar bør gis våren 2016. 

Kommunegruppa Utsatt til 2016 

Evaluering av matrikkelloven Programmet til dagsseminar var klart og 
seminaret skulle avholdes 25. august. Vanskelig 
å få foredragsholdere fra kommuner. 
Besluttet avlyst i samråd med programkomité til 
kommunal geomatikonferanse etter at det ble 
fremlagt representantforslag på stortinget om 
oppheving av kommunal monopol for 
eiendomsoppmåling fordi det skapte mer 
engasjemnet.  
Evaluering av matrikkelloven var tema på 
kommunal geomatikkonferanse. 

Kommunegruppa Ikke utført 

Samferdsel (arrangert av GeoForum Hedmark og Oppland) Vurderes. Arrangeres av lokalavdelingene? 
Kommunegruppa mener dette er tema for 
lokalavdelingene. 

Kommunegruppa Ikke utført 

Innføring av NN2000 Sekretariatet har vært i kontakt med Kartverket 
Tromsø. Vurderer om det skal arrangeres i 
Troms/Finnmark 2015. 
Kommunegruppa mener dette er tema for 

Kommunegruppa Ikke utført 
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lokalavdelingene. 
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). 

PA-gruppa Ikke utført 

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

Avklar status med KommIT og samarbeid om 
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? 

PA-gruppa Ikke utført 

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? 

Sekretariat Utsatt 

3D og romlige planer Søke samarbeid med KMD og vurdere å 
arrangere seminar/workshop i 2016. 
Utsatt fordi arbeidet i startsfasen. Tema på 
kommunal geomatikkonferanse. 

PA-gruppa Utsatt 

Arealregnskap Vurdere å arrangere seminar/workshop i 2016. 
Sees i sammenheng med KOSTRA workshop, 
kommunal geomatikkonferanse  

PA-gruppa Utsatt 

Internasjonal workshop om FIG i samarbeid med 
Samfunnsutviklerne (NJKF) 

Møte 10. juni om FIG. Tor Valstad og Marianne 
deltok. De samme er med i FIG i flere år. Deltar 
på konferanse, ellers lite aktivitet. NMBU deltar 
aktivt i andre int. organisasjoner. 

Internasjonal 
gruppe 

Utført 
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PA-gruppa = Plan- og arealgruppa 
 
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.  
o Følge opp tilpasset verktøy for skolene 

som f.eks. Kart i skolen. 
o RePro er i kontakt med geofagnettverket 

RePro Ikke utført 

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

I samarbeid med UF-gruppa. 
Lærere i regionen ble invitert og programmet var 
klart, men det var for liten interesse (få 
påmeldte), så sesjonen ble kansellert. 

Programkomiteen Ikke utført 

GeoForum skal informere om organisasjonens 
internasjonale aktivitet 

Egen internasjonal sesjon på Geomatikkdagene 
har blitt vurdert tidligere år, men det var ikke 
grunnlag for å ha dette i 2015.  

Internasjonal 
gruppe 

Ikke 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 

GeoForum lyser ut geomatikkstipendet 15. april, 
15. august og 15. desember. Lokalavdelingene 
bidrar hver med kr 2000 i stipend, GeoForum 
sentralt kr 20 000, totalt 50 000.  
 
Ingen søknader til 15. desember. 
I tildelingen 15. april var det to søkere som takket 
nei til hhv kr 2.000 og kr 2.500 – da de mente at 
beløpet var for lite. Totalt ble det tildelt kr 26 500 
i stipend i 2015. De resterende 23 500 kr flyttet til 
stipendfondet som har kr 66 462 per 31.12.2015 

Sekretariatet Utført 
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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. 
Det bør vurderes å gjøre dette i samarbeid med 
leverandørene. Vinkling av tema: Fokus på 
digitale tjenester. Utgår fra arbeidsprogrammet 
og planlegges heller ikke 2016 fordi vi mener det 
ikke er grunnlag for å arrangere dette kurset. 

Kommunegruppa Ikke utført 

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? 

RePro Ikke utført 

Kurs rundt bruken av åpne data  Mangel på innovasjon etter frislipp av data, mulig 
mangel på kunnskap. 
IT-bransjen (ikke-geomatikere) er målgruppen. 
Samarbeid med Kartverket. 
GeoForum mottok kr 275 000 i tilskudd fra KMD 
til prosjektet i 2014. Det er brukt kr 120 000 til nå. 
Så langt har vi gjennomført tre seminarer: 
• Hos Digs i Trondheim 8. juni 
• Under «Gründeruka i Agder», Kristiansand 

19. november 
• Hos Flow i Tromsø 25. november 
Mer om prosjektet i årsmeldingen. 
Prosjektet fortsetter i 2016.  

Sekretariatet Pågår 

Kommunereformen Tekniske utfordringer ved sammenslåing av 
kommuner. Matrikkel, planregister, folkeregister, 

Kommunegruppa Ikke utført 
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arkiv. Tema på kommunal geomatikkkonferanse 
2015 og fellesmøte 22. oktober med Kartverket, 
KS KommIT, KMD, Geomatikkbedriftene og 
DiBK. GeoForum har vurdert at det ikke er 
grunnlag for eget seminar/kurs i 2015. Det 
fremkom på fellesmøtet reformen tar lengre tid 
enn tidligere forutsatte. 

Vurdere ny faggruppe for ledninger under bakken Vurdere om det skal etableres en ny faggruppe 
for ledninger under bakken i samarbeid med BA-
gruppa, programkomitéen X, Y og Z og 
sekretariat. Saken tas opp i 2016 

Styret Utsatt 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa, BA-gruppa = Bygg- og 
anleggsgruppa 
 
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, som samlet drøyt 50 
deltakere fra ulike deler av offentlige 
virksomheter, studenter og privat kartbransje. Det 
ble en diskusjon om «hvor går veien videre», uten 
at det ble noen forpliktende konklusjon på møtet. 

UF-gruppa Utført 
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Stipendordningen Frist for å søke stipend er 15. april, 15. august og 
15. desember.  

Styret Utført 

Rekrutteringsseminar  Arrangerte workshop 11.12.15 i Oslo med 6 
deltakere. Det var en student i tillegg til ansatte 
fra Norkart, TerraTec, Kystverket og Geodata. 
Denne gruppa ønsker å være faste bidragsytere i 
prosjektet i 2016 – og det var enighet om å trappe 
opp tilstedeværelsen på nett og sosiale media. 

RePro Utført 

Bruke og videreutvikle www.geomatikkbransjen.no Portalen geomatikkbransjen.no brukes for de litt 
lengre artiklene om geomatikk. I tillegg henviser 
vi til portalen i kortere tekster på 
facebook.com/geomatikk 

RePro Pågår 

Delta på utdanningsmesse i Lillestrøm og Trondheim Deltok på utdanningsmesse i Lillestrøm og 
Trondheim – og fikk formidlet til de unge hva 
geomatikk er og hvilke muligheter man har etter 
endt studie. 
Utdanningsmesser er kostbare, men gir mulighet 
til å nå ut til mange unge mennesker som skal ut i 
studielivet. 

RePro Utført 

Utdanning skal være tema på Geomatikkdagene Det ble gjort forsøk på å arrangere en egen 
sesjon for lærere, som måtte kanselleres på 
grunn av for få påmeldte.  
En geofagklasse deltok på konferansen i noen 
timer – og fikk informasjon om studie- og 
jobbmuligheter, og var også innom utstillingen. 

Programkomitéen Utført 

Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter Innhentet tall fra samordnet opptak. 
UF-gruppa registrerer 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 
Invitere til fellesmøte i det offentlige rom med Kartverket, 
KMD, Geomatikkbedriftene, KS KommIT, DiBK (Direktoratet 
for byggkvalitet) og Geodatarådet. 
 
 

Fremfor fagpolitisk møte med hver enkelt ble det 
invitert til fellesmøte med KS KommIT, KMD, 
Kartverket, Geomatikkbedriftene, DiBK den 22. 
oktober. Nytt geodataråd er ikke nedsatt. 
Tema for fellesmøte var:  
1. Kommunereformen  
2. Matrikkelloven 
3. Rollefordeling privat bransje og offentlig 

forvaltning. 
Innlegg og debatt om tema. 
Møtet ble evaluert. Gode tilbakemeldinger. Det 
avsettes tid til gjensidig informasjon. Noen 
aktører ønsket at vi i tillegg til fellesmøte skulle 
arrangere separate møter.  

Styret Utført 

Gjennomføre fagpolitisk møte med KS, KommIT  Gjennomførte fellesmøte. Styret Utført 
DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) Fagspørsmål i grense mellom kart, plan, 

matrikkel, byggesak, 3D.  
Fellesmøte med KS KommIT, KMD, Kartverket, 
Geomatikkbedriftene, DiBK den 22. oktober. 

PA- gruppa Utført 

Gjennomføre fagpolitisk møte Geomatikkbedriftene Fellesmøte med KS KommIT, KMD, Kartverket, 
Geomatikkbedriftene, DiBK den 22. oktober. 

Styret Utført 

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

forvaltningen 
Fellesmøte med KS KommIT, KMD, Kartverket, 
Geomatikkbedriftene, DiBK den 22. oktober. 

Styret Utført 

Gjennomføre fagpolitisk møte med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

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

forvaltningen 
Fellesmøte med KS KommIT, KMD, Kartverket, 

Styret Utført 
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Geomatikkbedriftene, DiBK den 22. oktober. 
Gjennomføre fagpolitisk møte med Klima og 
miljødepartementet / Miljødirektoratet 

Stikkord for møtet: 
o Framtidens byer (avsluttet juni 2015) 
o KlimaGIS 

Styret har vurdert at møte med miljødirektoratet 
ikke er en prioritert oppgave og har valgt å ikke ta 
initiativ til et møte.  

Styret Ikke utført 

Gjennomføre fagpolitisk møte med DSB / Justis og 
beredskapsdepartementet (JD)? 

Stikkord for møtet: 
o Beredskap (JD) 

Styret har vurdert å ikke prioritere å be om møte 
med DSB /Justis- og beredskapsdepartementet  

Styret Ikke utført 

Gjennomføre samarbeidsmøte med NITO Møtet ble utsatt til 2016. Ble gjennomført 2015. Styret Utsatt 
Gi uttalelser til høringer som angår bransjen GeoForum har gitt høringsuttalelse om endringer 

i matrikkelforskriften.  
GeoForum ga ikke høringsuttalelse om endring 
av plandelen i plan- og bygningslova mm, fordi 
sekretariatet ble for sent gjort oppmerksom på 
høringsfristen.  

Styret Utført 

Gjennomføre samarbeidsmøte med Samfunnsutviklerne 
(NJKF) 

Styret vurderte at det ikke var nødvendig å ha 
møte med Samfunnsutviklerne hvert år. Forrige 
møte ble gjennomført i 2014. 

Styret Ikke utført 

Vurdere møte med skognæringen (Norges skogeierforbund) Ref. tilbakemelding fra medlemsundersøkelsen. 
Styret vurderte at vi ikke skulle prioritere dette. 

Styret Ikke utført 

Vurdere årlig om vi skal møte andre aktuelle organisasjoner Styret har ikke funnet det nødvendig å ha møte 
med flere organisasjoner. 

Styret Ikke utført 

Møte med utdanningsinstitusjonene 

Hvordan sikrer vi fremtidens fagmiljø for geomatikk? 

 

 GeoForum mottok henvendelse fra 
geomatikkmiljøet ved NTNU der de utrykte 
bekymring for geomatikkutdanning ved NTNU. 
Ledelsen på NTNU mener at geomatikk får for lite 
støtte fra næringslivet.  GeoForums styre mente 
det skulle arrangeres fellesmøte med 
utdanningsinstitusjonene, Geomatikkbedriftene 
og Vegvesenet hvor målet er konkrete tiltak 
mellom parter som er samlet på møtet.  

Styret Pågår 
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UF-gruppa behandlet saken, og mente at slik 
møtevirksomhet må utføres og initieres av 
geomatikk ved NTNU selv. Utdanningsgruppa v/ 
Ivar skriver et notat til rektor på NTNU hvor man 
forklarer hvilken rolle geomatikk ved NTNU spiller 
for fagmiljøet i Norge, og setter dette inn i en 
sammenheng som viser hvilken profil de ulike 
utdanningsinstitusjonene har. Dette notatet settes 
sammen med et utspill fra GB som forklarer hvor 
de private rekrutterer fra, hvilken kompetanse de 
etterspør og hvor mange studenter fra NTNU som 
er ansatt i bransjen i Norge de siste årene. 
Kartverket – muligens ved F&U-koordinator Tone 
Kristiansen – bør også bidra med sine 
synspunkter. UF-gruppa ved Ivar sender bestilling 
til GB og Kartverket. 
Næringslivets støtte til forskning blir også tema 
på Geomatikkdagene 2016. 

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 
Følge opp strategi for sosiale medier.  Er strategi for sosiale medier for medlemmer eller for ikke 

medlemmer? Å være til stede i ulike kanaler bør egentlig være 
selvforklarende – og vi er det både for medlemmer og ikke-
medlemmer. 

Sekretariatet Pågår 
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Nå grupper med informasjon om nyheter. Twitter: Hvem ser 
det? Hva er gevinster (kost/nytte) 
Hvis man ønsker å også nå nye og mulige medlemmer blant 
studenter/nyutdannede, er det viktig å være synlig i ulike 
kanaler, ikke bare på hjemmesiden. Nytte/kost blir vanskelig å 
måle, men det koster ikke mye å være så aktive som vi kan. 
Per februar 2016 har GeoForum 158 «likes» på Facebook og 
133 følgere på Twitter. 

Gi ut tidsskriftet Posisjon 6 ganger i løpet av året til 
medlemmer av GeoForum og Samfunnsutviklerne 
(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. 
 
Grunnet sykemelding i sekretariatet blir det utgitt 2 nummer av 
Posisjon i år. 
Et nummer i september, ett i desember. 

Sekretariatet Delvis utført  

Videreutvikling av Posisjon 
 

Tilbakemeldingene fra gruppeoppgavene på lederkonferansen 
følges opp for å få flere til å skrive artikler til Posisjon. 
Styret har bestemt at det skal nedsettes en redaksjonskomite i 
2016    

Styret Utsatt 

Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og 
Plan 

GeoForum gir kr 65 000 i støtte til Tekna for utgivelse av Kart 
og Plan.  

Sekretariatet Utført 

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum Det ble sendt ut 7 rene nyhetsbrev i 2015 – i tillegg til 3 
nyhetsbrev som gikk spesifikt på Geomatikkdagene 2015 og 
informasjon om Geomatikkdagene 2016.   

Utsendelse Åpnet (antall som har 
sett på 
mailen/nyhetsbrevet) 

Klikk (antall 
som har 
klikket seg 
inn på en 
eller flere av 
sakene i 
nyhetsbrevet) 

Oktober 2014 782 257 

Sekretariatet Utført 
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Desember 2014 698 132 

Januar 2015 728 274 

Mars/april 2015 758 375 

Mai/juni 2015 746 279 

August/september 

2015 

701 251 

Oktober 2015 664 221 

November 2015 674 331 

Desember 2015 638 263 
 

Informere om GeoForum og våre aktiviteter på 
lokale geomatikkdager der sekretariatet blir invitert 

Sekretariatet har deltatt på lokale kart- og plandagar i Loen i 
mars (GeoForum Sogn og Fjordane), og i regionale 
geomatikkdager for Vestfold, Østfold og Telemark i Son i 
oktober. Sekretariatet deltar vanligvis på flere lokale 
geomatikkdager, men har ikke hatt ressurser til dette i 2015.  

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. 
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 Geomatikkbedriftene, NoIS, Asplan 
Viak, Multiconsult, Rambøll, COWI mfl. 
Sendes per august kun til medlemmer. 
Det skal nevnes at de fleste bedrifter nevnt over 
er medlemmer av GeoForum og med det mottar 

Sekretariat Ikke utført 
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nyhetsbrev. Det som skal gjøres i 2016 er å få en 
knapp på hjemmesiden hvor man kan melde seg 
på nyhetsbrev. 

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. 
Dette er i høyeste grad også for å være relevant 
og synlig for potensielle medlemmer, som for 
eksisterende medlemmer.  

Sekretariat Pågår (Twitter og 
Facebook) 

Bedre samarbeid med våre naboland Vurdere større grad av nordisk samarbeid om 
kurs og konferanser, slik det ble gjort med nordisk 
kartografikurs i 2014. 
Sekretariatet er nå tilbake i GI Norden – og også 
våre naboland har nye medlemmer med. Det er 
optimisme i nettverket – og et reelt ønske om å 
skape felles arenaer på tvers av landegrensene. 
Mulig samarbeid Kris-GIS/Beredskapskonferanse 
2016.  

Internasjonal 
gruppe 

Ikke utført 

 
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 Pågår 

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 

Programkomitéen Utført 
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studenter, NTNU, NMUB, Gjøvik, HiB, Telemark, 
UiO, HINT, UiB) 
Studentene som fikk stipend til Geomatikkdagene 
forpliktet seg til å gjøre en innsats under 
konferansen – og noen av stipendmottakerne 
informerte vgs-elever om geomatikkstudier og 
muligheter. 

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

Relativt nyutdannet representant er med i 
komiteen for Geomatikkdagene 2016. 
En student fra NMBU er med i RePro-prosjektet – 
og samme student har sagt seg villig til å være 
med som representant i UF-gruppa. 

Sekretariatet Utført 

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 Ikke utført 

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 óg benyttes til rekruttering). 
Dette ble diskutert på møte i UF-gruppa, og det er 
ikke en smal sak for verken ansatte eller andre å 
videreformidle e-poster til studenter. 
Konklusjonen var at det mest ryddige er å sende 
informasjon til linjeforening, som kan distribuere 
videre.  

RePro Ikke utført 

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 Utført 

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. 
Dette ble diskutert på møte i UF-gruppa – og 
gruppa ønsket ikke å ha en slik rolle, og så heller 
ikke at det var behov for dette. 

UF-gruppa Ikke utført 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, 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 som kan benyttes av flere. 

GeoCaching på arrangementer, f.eks. på GIS-
dagen og andre arrangement og skolebesøk. 
I forbindelse med Prosjekt Innovasjon er det laget 
detaljerte guider til å lage enkle web-kart, som 
kan følges og brukes av alle. Guidene er 
tilgjengelig på geoforum.no – men informasjon 
om dette har ikke blitt formidlet godt nok.  

RePro Pågår  

Geomatikk i skolen Aktivisere lærere på Geomatikkdagene. Programkomitéen Utført 
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 Utført 

Undervisningsinstitusjonenes web-sider Legge inn link til www.geomatikkbransjen.no fra 
utdanningsinstitusjoner. 
De utdanningsinstitusjonene som er med i UF-
gruppa har laget slike linker så langt det har vært 
mulig. 

UF-gruppa Utført 

Følge opp linker og innhold på Utdanning.no o.l. sider Blant annet mangler info om GIS. 
Utdanning.no er fulgt opp på dette – og har svart 
at de har et såpass etterslep at det tar tid å få ut 
informasjon. 

RePro Utført 

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 bl.a. gjennom poster-presentasjoner, også 
gjort på Kartografikurset. 
 

UF-gruppa Ikke utført 

Videregående skole (vgs) 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 

RePro  Utsettes 
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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 kontakt med Naturfagssenter o.l. instanser 
som håndterer undervisningsopplegg. 

Geomatikk som et basisfag med IT som støtte  Istedenfor at geomatikk sees på som et støttefag, 
kan heller database, statistikk og programmering 
sees på som støttefag til Geomatikk. 
Dette er en utfordring som må jobbes med over 
tid. 

UF-gruppa Ikke utført 

Vurdere samarbeid med landets Vitensentere Denne ideen ble tatt opp i møte i UF-gruppa, som 
mente at det krevde lokal tilstedeværelse og 
engasjement. Det ble også snakket om en slik 
løsning på RePro-workshopen i desember 2015. 
Dette er noe som kan vurderes videre, om man 
finner et riktig prosjekt. 

RePro Utsettes 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, GD = Geomatikkdagene 
 
 
 
Målsetting 2 
GeoForum skal være støttespiller for å øke kapasiteten innen utdanning og forskning. 
 
Status 
RePro 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 man via RePro å øke antall 
geomatikkstudenter vil det sannsynligvis også bli lettere å øke bemanningen. Vurdere å fjerne Målsetting 2 i fremtiden. 
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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 selv har vanskelig med å se for seg 
hvordan dette skal løses rent praktisk, men har 
blitt enige om et notat til NTNU i forbindelse med 
diskusjonen rundt fagets fremtid her, for å 
synliggjøre geomatikk ved NTNUs egenart.  

UF-gruppa Pågår 

Samarbeid om utdanning og forskning mellom bransje og 
utdanningsinstitusjoner 

Hva kan bransjen bidra med for å øke fokus på 
forskning og utvikling? Oppstartmøte på GD15.  
Her ble det en diskusjon rundt temaet, uten noen 
forpliktende konklusjon. 

UF-gruppa Utført 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, GD15 = Geomatikkdagene 2015 
 
 
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 Prosjektet om effektene av frie kartdata bør 

resultere i mediaoppslag i 2015. 
Utfordringen er at man ikke har sett de klare 
effektene foreløpig. Sekretariatet vil ta initiativ til 
et medieoppslag om dette i 2016. 

Sekretariatet Utsettes 

Et mediainnslag som presenterer tidsaktuelle eksempler  RePro Ikke utført 
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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 Ikke utført 

RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, TU= Teknisk Ukeblad 
 
 
 
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 bekjent-

gjøres 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 Utført 

Posisjon To nummer planlagt i 2015 fremfor 6 nummer i 
september og desember. 
Posisjon nr. Unike lesere Gj.snitt tid (min) 

1 
910* 

(1767 i 2014) 
6,6 

(5,5) 
2 1 303 7,47 

Sekretariatet Utført 
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(1765 i 2014) (5,5 i 2014 
3 (1267 i 2014) (5 i 2014) 
4 (1093 i 2014 (6 i 2014) 
5 (1046  i 2014 (6 i 2014) 
6 1130 6 

Posisjon ble ikke sendt til Samfunnsutviklernes 
medlemmer fordi de ikke kunne utgi sine 
medlemslister til GeoForum 
 
 

Nettsider Nettsidene skal kommunisere til medlemmer og 
andre interesserte både om aktuelle hendelser i 
bransjen og spesifikke nyheter fra GeoForum. 

brukere side-
visninger 

varighet % nye 
økter 

23 189 107 853 
1 min 56 
sek 57,14 

 

Sekretariatet Pågår 

Nyhetsbrev Nyhetsbrev skal sendes til flere målgrupper. 
Sendes kun til våre medlemmer. 
Her må man først få ikke-medlemmer til å skrive 
at de ønsker å motta nyhetsbrev – og en slik 
funksjon skal vi få på plass i løpet av første halvår 
2016. 

Sekretariatet Utsatt 

Kurs og konferanser Er informert gjennom Posisjon, eposter, 
nyhetsbrev og Facebook. 

Sekretariatet Utført 

Etablere foredragspool med aktuelle tema og (forslag til) 
foredragsholder som tips til f.eks. lokale geomatikkdager  

I forbindelse med lokale geomatikkdager er lokal-
avdelingene bedt om at foredragsholderne skriver 
kort om innholdet i foredragene. Disse samles i 
sekretariatet til bruk for planlegging av andre 
lokale geomatikkdager.  
Sekretariatet er avhengig av tilbakemeldinger fra 
lokalavdelingene etter at lokale arrangement er 
gjennomført. Sekretariatet har ikke prioritert å be 

Sekretariatet Pågår 
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om tilbakemeldingene. Lokalavdelingene benytter 
ofte program fra andre lokale geomatikkdager til 
inspirasjon for planlegging av egne arrangement. 
En slik pool ble diskutert på Lederkonferansen 
2015, med oppfordring til alle om å komme med 
tips. 
Sekretariatet har begynt på en slik liste.  

Formidle spennende nyheter/forskning fra internasjonale 
organisasjoner. 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.  

Internasjonal 
gruppe 

Pågår 

Tipse om aktuelle saker det kan lages artikler av. Voldsom aktivitet i BA-næringen, mye som 
omhandler geomatikk. 
BA-gruppa er kjent med dette – og det har så 
langt resultert i en liten nyhetssak høsten 2015 
om TerraTecs store prosjekt med å kartlegge 
gang- og sykkelveier i Stockholm. 

BA-gruppa Utført 

Følge opp arbeid rundt standardisering BA-gruppa er pådriver for å finne ut hva som 
skjer rundt standardisering i bransjen.  
Det er planen til gruppa å gi innspill til den nye 
Håndbok V770. 

BA-gruppa Pågår 

Følge med på og bidra til standardiseringsarbeid IG følger med og gir innspill til 
standardiseringsarbeid der det er naturlig. 

Internasjonal 
gruppe 

Pågår 

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

Be om artikkel fra deltagere på internasjonale 
konferanser. De som har mottatt stipend fra  
GeoForum for å delta på internasjonale 
konferanser, skriver artikkel til Posisjon. 

Sekretariatet Utført 

BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa 
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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 temautgaver 
som vi blir bedt om innspill til 

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

Sekretariatet Ikke utført 

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

Sekretariatet har som mål å få en til to 
foredragsholdere fra sentrale konferanser til å 
skrive i Posisjon. Ikke utført fordi det har vært få 
utgaver i Posisjon og annet stoff er prioritert. 

Sekretariatet Ikke utført 

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

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

Sekretariatet 
 

Ikke utført 

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

Eks.: Veg, bygg og anlegg, TU, utdanning, 
geografi, medisin. 

Sekretariatet 
 

Ikke utført 

TU = Teknisk Ukeblad 


