
Rapport fra faggruppene
Faggruppe plan, bygg og geodata

(Tidligere kommunegruppa og plan- og arealgruppa)



Fjorårets 4 viktigste aktiviteter
1. Fagpolitisk engasjement i energi- og miljøkomiteen

• Stortinget hørte på GeoForum som ga utfyllende opplysninger om forslag til endring av 
matrikkelloven.

2. Seminar om organisering av eiendomsoppmåling 
• Målsetning med seminaret var å bistå kommunene til å gi høringssuttalelse

• 75 deltakere (fullt)

• Innlegg fra private og kommunale

• Evalueringen ga svært gode tilbakemeldinger

3. Høringsseminar 14. september om forslag til endring i matrikkelloven
• 82 deltakere

• Programkomité besto av representater fra Geomatikkbedriftene og kommunalt ansatte

• Belyste ulike sider

4. Høringssvar fra GeoForum til forslag om endring i matrikkelloven
• Utvalget besto av representanter fra private og kommuner

• Representant fra faggruppa bisto med utforming av høringssvaret der det tydelig fremkom 
ulike synspunkt

5. Kommunal geomatikkonferanse 2016
• Større vekt på planleggingstema

• 90 deltakere Ca. 60 % valgte plansesjon fremfor oppmålingssesjon



De viktigste 4 planlagte aktiviteter
1. Seminar om matrikkelens betydning i et samfunnsperspektiv

• Digitalisering av offentlige tjenester 

2. Planseminar
• Geosynkronisering
• Planregister
• Metodikk for raskere oppdatering av plangrunnlag
• Distribusjon av data
• GI-standarden
• Seminar om digitalt planregister når veiledning/kokebok er klar

3. Kommunal plan-, bygg- og geodatakonferanse
• (tidligere kommunal geomatikkonferanse)

4. Engasjement og tiltak i saken om organisering av eiendomsoppmåling 
er gruppas hovedoppgave i 2017.

5. Ny seksjoneringslov, 2 dagers kurs i august



Budsjett for faggruppen
(Alle faggruppene har gitt innspill til eget budsjett . Inntrektene som føres opp her er dermed ut fra innspillet som er gitt)

Inntekter

• Faggruppa bidrar med kr  
850 000,– i inntekt 
gjennom planlagte kurs 
og konferanser.

• Kr 70 000,– til gruppas 
aktiviteter.

Utgifter

• Kurs og konferanser (kr 605 000,–)

• Reiser til 4 møter (kr 26 000,–)

• Middag i tilknytning til ett møte 
(kr 6 000,–)

• Delta på aktuelle  konferanser der 
GeoForum bør være synlig (Kr 13 
000,–)

• Fagpolitisk engasjement om 
nødvendig, reise (kr 25 000,–) 

• Til sammen kr 70 000,–



Er det samarbeid med andre fagmiljø / 
organisasjoner?

• Gruppa består av representanter fra ulike fagmiljø: plan, 
digitale bygg og matrikkel

• BuildingSmart er representert i gruppa

• KMD distribuerer arrangement innen plan til sine fagmiljø

• NITO er representert i programkomité til 
geomatikkonferansen. 

• NITO distribuerer kurs for kommunalt ansatte til sine medlemmer

• Kontaktet av Kommunalteknisk forening om samarbeid om 
kurs



Samarbeid med GeoForum sentralt
Sekretariatet skal ha oversikt over kompetansen i faggruppene slik 
at denne kan nyttes til GeoForums beste.

Hvordan kan sekretariatet være bindeledd mellom 
lokalavdelingene og faggruppene?

• Bruk av nye medier – jobbe smartere. 

• Sekretariatet er en viktig koordinator mellom faggruppene og 
lokalavdelingene

Hva kan sekretariatet gjøre for å synliggjøre faggruppene og deres 
arbeid?

• Bruk av nye medier – jobbe smartere.

• Sekretariatet er bindeledd til departement, Kartverket og andre 
offentlige instanser. Dette fungerer.

• Posisjon – synliggjør aktiviteter og utfordringer.


