
 

 

 

 

Referat fra Lederkonferansen 2017 
Ingen merknader til referatet etter at det har vært på høring hos deltakerne 

Thon Hotel Opera, 24.-25.01 2017 

1. Velkommen v/ styreleder Steinar Wergeland 
- Presentasjon rundt bordet 
- Informasjon fra GeoForums styre og pågående arbeidsoppgaver: 
 OU-prosess 
 Kart i skolen-fondet 
 Ny medlemskontingent 2018 
 Geomatikkbegrepet 
 Ny faggruppe plan, bygg og geodata 
 Ny faggruppe teknologi og data 
 Fagpolitisk aktivitet – fellesmøte 7. februar (Møter KMD, KS, KV, Dibk, GB og GeForum. 

Ønsker gjerne innspill til agendaen på epost) 
 Arbeidsprogram 
 Budsjett 
 Eget budsjett faggrupper 
 Rep.møtet 2017 

 

2. Geomatikkbegrepet 

GeoForum har en ambisjon om å få en omforent definisjon av geomatikk til eget bruk, og skal stå 
under visjonen i virksomhetsbeskrivelsen. Hadde så vidt en liten diskusjon rundt dette under 
representantskapsmøtet på Geomatikkdagene 2016, men det ble knapt med tid til diskusjon.  

Ulike definisjoner av geomatikk internasjonalt vises. 

Innspill fra salen: 

 Bør ha med forvaltning (oppdatert, kvalitetssikret) 
 Anvendelse? Avslutter ikke geomatikken ved formidling, det er da den tas den i bruk og 

skaper verdi (og nye data) 
 Fjerne «hele prosessen». Ivars lysark med definisjon fra SNL. Her er både «distribusjon» og 

«anvendelse» med i definisjonen. Ås byttet navn fra kartfag i 2003, bør bruke geomatikk.  
 Erstatte «lagring» med forvaltning  
 Geomatikk blir brukt i profileringsøyemed, bør beholde det av den grunn. Men 

«eiendomsmåling» er en stor del – og er ikke med i definisjonen. 
 Bør vi i det hele tatt ha med ei liste over disipliner? Fort gjort å glemme noen, eller gjøre 

definisjonen for snever. 
 KVs definisjon; innsamling, bearbeiding, tolkning og presentasjon av geografiske data».  
 Antall anvendelser er nærmest uendelig, risikabelt å liste opp  
 Tar lang tid å innarbeide definisjoner og gjøre geomatikk like kjent som jus/jurist  
 Tok tid å oppdra også oss selv til å anse oss/ kalle oss geomatikere  
 Ha i bakhodet at geologene omtaler sitt fag som geofag 



 

 

 

 

Vedtak: 

En definisjon vil bli noe slik som dette: 

«Geomatikk er en betegnelse på virksomhet som håndterer stedfestet informasjon. Dette omfatter 
spesifisering, datainnsamling, datalagring, forvaltning, analyse og formidling. Disipliner innen 
geomatikk er eksempelvis landmåling, geografiske informasjonssystemer, geodesi, hydrografi etc» 

Oppfølging av denne diskusjonen i Posisjon hvor Rune S. Ødegård skal skrive Rapport fra bestikket. 

 

3. OU-prosessen v/Heidi Liv Tomren 

Prosessen er ikke ferdigstilt, men styret og AU jobber med et dokument som presentasjonen på 
Lederkonferansen bygger på. Styret/AU ønsker innspill fra lokalavdelingene og faggruppene. 
Dokumentet er et styringsdokument med stort fokus på styrets oppgaver, men GeoForum bør ses på 
som en helhet.   

- Innledningen til dokumentet 
- Organisasjonskart, beskrevet roller og arbeidsoppgaver. 
- Oppgaver til de ulike organene. Mye fagpolitisk virksomhet i 2016 
- Diskusjonsgrunnlag organisasjon. Tilbakemeldinger fra lokalavdelinger ++ er tatt inn i 

dokumentet 
- Forhold mellom styret og faggruppene 
- Sekretariat/daglig leder – lokalavdelinger. Lokalavdelingene bør engasjere seg i stryets 

strategiske valg, budsjett og arbeidsprogram 
- Diskusjonsgrunnlag; er det attraktivt å bidra – og er det attraktivt å være medlem? Og 

hvordan utnytte og fremvise kompetansen i organisasjonen. 

Innspill; GeoForum er også i prosess med å se på muligheten for en ny ansatt i sekretariatet. 

Innspill; viktig å få til samarbeid mellom lokalavdelinger og faggrupper. Dårlig kjennskap til hvem som 
sitter i de ulike faggruppene. 

Innspill; Må mer info om faggruppene ut på nettsidene.  

Innspill; Utveksling av ideer mellom lokalavdelinger og faggrupper gjennom ei gruppe på facebook 
eller andre chatteløsninger  

Innspill; lederne kan ha et møte på nett/skype fire ganger i året i tillegg til fysisk møte 

Innspill; det tar for lang tid å få publisert ting på hjemmesiden til GeoForum.  

Innspill; RSS- feed på hjemmesiden slik at alle kan få beskjed når nye saker legges ut 

Innspill; det er kun sekretariatet som har skrivetillatelse på hjemmesida. Det er derfor vanskelig å 
bruke dette som en kommunikasjonskanal 

3.1 Engasjement på representantskapsmøtet: 

Spørsmål; Kan man bruke rep.møtet mer aktivt til å fremme aktuelle saker? 

 



 

 

 

 

Innspill; Rep.møtet er ikke en arena for uformell diskusjon. Strengt regulert program etter 
vedtektene. Kan spille inn hvilke saker man vil, som styret så må behandle og legge frem på 
rep.møtet. Forslag til saker må sendes inn innen 31. januar. 

Innspill; arb.programmet presenteres i morgen. Dere må gi innspill på om vi når hovedmålene 
gjennom de tiltakene som er foreslått i årets arbeidsprogram. Jobber vi godt nok, og jobber vi med 
det vi bør jobbe med? 

Spørsmål; er vi «ett GeoForum» eller er vi en haug med lokalavdelinger og et sentralt styre? 

- Innspill; er det en tanke om et felles vedtektsgrunnlag for å fremstå mer helhetlig?  
- Svar; styret mangler myndighet overfor lokalavdelingene.  
- Tilsvar; lokalavdelingenes vedtekter skal godkjennes av styret sentralt. Mao mulighet for 

styret å påvirke vedtektene lokalt. 
- Innspill; Lokalavdelingene har for få kontaktpunkter med medlemmene, vanskelig å oppnå 

kontinuitet i dialogen med medlemmene 
- Innspill; kan sekretariatet være mer frempå i kommunikasjon med medlemmene – og sende 

infobrev til medlemmene en gang i måneden i stedet for Posisjon 4 ganger i året? 
- Innspill; har vi oversikt over hvilke medlemmer som er ansatt hos kommuner? Hvem kan vi få 

med som nye medlemmer? Mange dronefirma har etablert seg de siste årene. 
o Medlemsregisteret til GeoForum er en oversikt over hvor alle er ansatt. 

 

4. Faggruppenes time 
 

Kun momenter som ikke var med i faggruppenes presentasjoner føres i referatet. 

BA-gruppa v/ Knut Erik Tandberg 

Bygg, plan og geodata v/ Roar Askeland 

Mer samarbeid med lokalavdeling Oslo/Buskerud etterlyses fra salen. 

Internasjonal gruppe v/ Tor Valstad 

Har vært for treg saksgang i sekretariatet når det gjelder å få info på hjemmesiden.  

Internasjonal gruppe foreslår at også ledige stillinger internasjonalt annonseres på geoforum.no. 

Kan bli tettere kontakt både med styret og sekretariatet fremover – det jobbes for å få en 
internasjonal konferanse lagt til Norge (FiG Working Week) i 2023. Søknaden må være klar innen 
desember 2018. GeoForum bør ha to representanter på FiG Working Week i mai i Helsinki for å 
påvirke beslutningstakere. 

Utdanning og forskningsgruppa v/ Ivar Maalen-Johansen 

Notatet som UF-gruppa skal spille inn til Nasjonal geodtastrategi kan også brukes som innspill til 
Fellesmøtet 7. februar. 

 



 

 

 

 

Geografisk IT v/ Steffen Phøner Henriksen 

Innspill; lokalavdelingene bør på banen og hjelpe gruppa med innspill. 

5. Lokalavdelingenes time  

Kun momenter som ikke var med i lokalavdelingenes presentasjoner føres i referatet 

Sogn og Fjordane v/ Ola Førde 

Ola har vært leder siden 1999, har nå gitt beskjed til valgkomiteen om at han ikke tar gjenvalg. 

 

Buskerud v/ Marius Bjørnsen Garnås 

God erfaring med differensiert pris på påmeldingen. Kun ca 15 deltakere meldte seg på etter fristen. 

 

Finnmark v/ June Breistein 

Dersom lokalavdelingen rekrutterer nye medlemmer kan de kanskje få noe igjen for det fra 
sekretariatet? Bruker ikke nettsidene siden de ikke har full tilgang til disse. 

Hedmark og Oppland v/ Per Gunnar Ulveseth 

Hordaland v/ Jan Erik Førde 

Vurderer eget studentmedlem i styret. Har også studentstipend som deles ut til dem som ønsker å 
holde innlegg om masteroppgave på GeoForum Hordalands arrangement. 

Møre og Romsdal v/ Wenche Mork 

Nordland v/ Lars Christian Utvik 

 

6. Arbeidsprogram og budsjett 2017 

Når vi målene til GeoForum gjennom de foreslåtte tiltakene? Arbeidsprogrammet er dynamisk, men 
foreliggende dokument er styrende for året. Sekretariatet skal registrere hvor lang tid de bruker på 
hver arbeidsoppgave. 

Innspill; det er naturlig å se om det foreligger forslag til tiltak per i dag som det er naturlig at den nye 
faggruppa kan overta ansvaret for. F.eks seminar om digitalisering. 

På spørsmål om RePro eksisterer blir det vist til at det skal være møte i styringsgruppa 14.02.17. 

Kommentarer til arbeidsprogrammet: 

Innspill; aktuelt med mer samarbeid med Norge Digitalt? 

- Kommentar; GeoForum arrangerer fellesmøte med viktige aktører, deriblant parter i Norge 
Digitalt. Et av målene er å fange opp tips og innspill til å arrangere egne kurs og konferanser. 

Innspill; styret skal gå gjennom arbeidsprogrammet og se om det er for omfattende. 



 

 

 

 

Innspill; føler lokalavdelingene eierskap til arbeidsprogrammet? 

- Kommentar: Det er et gjennomarbeidet dokument, men omfattende. 

Innspill; servicefunksjon overfor lokalavdelingene er ikke nevnt 

- Bør kanskje ikke være synliggjort der heller. 

Innspill; Hvor mange ønsker at man slutter med Posisjon? 

- Tre personer 

Spørsmål fra sekretariat; hvem fra kommunal virksomhet ønsker å være med i redaksjonskomite? 

- Ingen frivillige 

 

6.2 Budsjett 

Ny stilling vil koste ca 800.000 kroner for et år, dersom vedkommende har en lønn på kr 500.000. 

Innspill; priser for å delta på kurs/konferanser er høye 

 

6.3 Ny modell medlemskontingent 

Orientering om forslag for 2018 

Hva mer kan man tilby i medlemsfordeler, når det faglige engasjementet må være det viktigste for å 
være/bli medlem? 

Innspill; er det vits i å endre prisen/forskjellen når det likevel er arbeidsgiver som betaler for både 
deltakelse og reise til konferanser. 

Innspill; lokallagene bør få deler av medlemskontingenten. 

Innspill; kan lokalavdelingene få noen støtte fra sentralt hold til å gjennomføre arrangementer. 

- Kommentar; de fleste lokalavdelinger har tilfredsstillende økonomi og har ikke behov for 
støtte fra sekretariatet. 

Innspill; GeoForum sentralt har 4,7 millioner på bok, hva skal de brukes til? 

Innspill; styret kan diskutere om vi skal åpne for at lokalavdelingene kan sende søknader om tilskudd. 
Men det er vanskelig å se for seg en fast overføring av midler fra sentralt til lokalt. 

7. Stipend 

Det ble orientert om søknader og tildelinger i 2015 og 2016. Det e rper januar 2017 ca kr 78.000,- i 
det såkalte «stipendfondet», altså midler fra tidligere år som ikke har blitt delt ut. 

Innspill; Sende ut årlig oversikt over fondsmidler. Er det vits i å ha tre søknadsfrister? 

- Komiteen kan avgjøre når fristene skal være. 



 

 

 

8. Informasjon fra sekretariatet 

Ingen sterke formeninger verken positivt eller negativt om nytt påmeldingssystem, bortsett fra at 
flere syntes prisen var stiv. 

 

9. Lokalavdelingenes time fortsetter 

Kun momenter som ikke var med i lokalavdelingenes presentasjoner føres i referatet 

Oslo og Akershus v/ Andreas Dyken 

 

 

Må ta betalt en viss sum for temadager etc, for å unngå at så mange dropper ut. Jubileumstur 2017: 
Kun personlige medlemmer kan delta. Ikke sikkert at lokale geomatikkdager 2018 blir på Norefjell 

 

Rogaland v/ Bjørn Egil Goa 

Sørlandet v/ Svein Skagen 

Telemark v/ Roar Borgerås 

Troms v/ Tommy Jensen 

Vestfold v/ Kåre Vonradsen 

Egenkapitalen bygges litt ned gjennom gratis arrangement 

Østfold v/ Espen Danevad 

 

 

10.  Avslutning v/ Steinar Wergeland 

 

Hønefoss 26.01.17 

 
Sverre Røed-Bottenvann 

 

 

 


