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ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
1. Oppsummering 
Kort resyme av årsberetningen: 

• GeoForum består av et sentralt ledd med sekretariat i Hønefoss og 15 lokalavdelinger 
• Representanter fra lokalavdelingene og styret er representantskapet som er GeoForums høyeste organ 
• GeoForum har i tillegg 5 faggrupper som bidrar til faglige innspill og arrangement 
• Det ble igangsatt en organisasjonsutviklingsprosess (OU) i GeoForum i 2016 

o Arbeidsutvalget fikk styrets fullmakt til OU-prosessen 
• Innovasjonsprosjektet for å bidra til økt bruk av frie kartdata, hadde tre samlinger med til sammen vel 100 deltakere 
• Rekruttering- og profileringsprosjektet har fortsatt i 2016, med noe lavere aktivitet   
• Medlemstallet er det laveste på 10 år 

o Medlemmer som ikke har betalt etter 2. purring blir fulgt opp ved epost/telefonsamtale for deretter å bli strøket. Det er særlig ved 
utsendelse av medlemskontingent at sekretariatet får melding om utmelding. Flere pensjonistmedlemmer melder seg ut etter ett år 
som pensjonistmedlem 

• Utgivelse av Posisjon er redusert fra tidligere 6 utgaver til 3 utgaver i 2016.  
o Det utgis 4 nummer av Posisjon per år fra 2017 
o Betydelig reduserte inntekter av annonsesalg per nummer 

• Deltakere på sentrale arrangement er redusert 
o Deltakelsen ved faste konferanser er redusert med 146 deltakere. Her er ikke Geomatikkdagene medberegnet. Geomatikkdagene 

hadde 356 deltakere i 2016, 419 i 2015 på Lillehammer. GeoForum Hedmark og Oppland sponset 50 av sine medlemmer i 2015 
for deltakelse på Geomatikkdagene 2015 

• Deltakelse på lokale geomatikkdager har økt med 262 deltakere til 862 deltakere i 2016 
o Noe av forklaringen er at to lokalavdelinger arrangerer geomatikkdager hvert andre år, i 2016 men ikke i 2015. Hedmark og 

Oppland arrangerte lokale geomatikkdager i 2016 med 100 deltakere mens de i 2015 valgte å sponse 50 av sine medlemmer ved 
deltakelse på sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Dette tatt i betraktning, er det likevel en økning på 50 deltakere på lokale 
geomatikkdager 

• Økt fagpolitisk virksomhet 
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o GeoForum hadde økt engasjement i fagpolitiske saker i 2016 i saken organisering av eiendomsoppmåling og Digital agenda for 
Norge, St. melding 27 (2015 – 2016) 

• Regnskapet viser resultat kr 271 165 mot budsjett kr 144 850. Det skyldes i hovedsak at vi bruker mindre penger enn budsjettert. 
Inntektene var 846 287 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere deltakelse på kurs/konferanser og budsjetterte inntekter 
ca. 500 000 høyere enn vanlig. Varekostnadene for kurs/konferanser er tilsvarende lavere.  

 
2. Innledning 
Årsberetning beskriver GeoForums tilstand.  
Kapittel 12, årsrapporten viser status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2016. Dette er tiltak for å nå GeoForums strategiske hovedmål 
kompetanse, fellesarena og synliggjøring.  
 
3. Organisasjon og administrasjon 
GeoForum besto ved årsskiftet 2016/2017 av 15 lokalforeninger med til sammen 1 859 medlemmer herav 1 602 personlige og 257 
bedriftsmedlemmer. Dette er en nedgang på 164 personlige medlemmer og 5 bedriftsmedlemmer siden 31.12.2015
Medlemsutvikling: 

Dato Totalt Personlig 
medlemmer 

Bedrifts-
medlemmer 

31.12.2016 1859 1602 257 

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 
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Personlig medlemmer fordelt: 

Tidspunkt 
Totalt antall 

personlig 
medlemmer  

Herav student-
medlemmer 

Herav 
pensjonist- 

medlemmer 

 
Herav  

 
Herav 

 
Herav 

æresmedlem
mer 

gratis-
medlemmer 

personlig 
medlem  

    fullt betalende  
31.12.2016 1602 95 83 8 5 1411 

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, leder Knut Erik Tandberg 
• Faggruppe bygg, plan og geodata, leder Astrid S. Øie (ny faggruppe etter at Kommunegruppa og Plan- og arealgruppa slo seg sammen til 

en faggruppe. 
• Internasjonal gruppe, leder Tor Valstad 
• Utdannings- og forskningsgruppa, leder Terje Midtbø 

  
Det har også vært jobbet med å etablere en ny faggruppe, Geografisk IT. Den ble etablert i januar 2017 med Atle Frenvik Sveen som leder.  
Fremfor å etablere egen ledningsgruppe, har GeoForum søkt medlemskap i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen.  
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Mer om faggruppene er gjengitt i eget kapittel. 
 
Sekretariatet har bestått av daglig leder Marianne Meinich, prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann og økonomi- og administrasjonsansvarlig Kari 
Raastad. Sekretariatet bestod av 2,6 årsverk. Daglig leder var 30% sykemeldt til 1. mars. Grunnet sykemelding har det vært gitt ut 3 nummer av 
Posisjon fremfor 4. 
 
Sverre Røed-Bottenvann er prosjektleder for Rekrutterings- og profileringsprosjektet 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 påmeldingsskjema, legge ut informasjon på nettsidene, utfakturering og oppfølging av 
lokale arrangement, og yter dessuten sekretariatsbistand til faggruppene. Sekretariatet har utfakturert 15 arrangement for lokalavdelingene som er 
en nedgang i forhold til tidligere år (2015; 21, 2014; 20). 
 
4. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte 
Representantskapsmøtet ble gjennomført på Scandic Parken Hotel i Ålesund 8. mars 2016. 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 Gjøvik 

Varamedlemmer: 1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet 
2. Karoline Skår, Kartverket 

 
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 AS ved Kjell Erik Magnussen ble gjenvalgt som fagrevisor. Fagrevisor reviderer årsregnskapet og yter bistand til regnskapet 
ved årsavslutning og etter behov.  
 
John Gran, Norkart AS og Georg Langerak, 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 har bestått av Ståle Klommestein, Anne Gøril Aas og Anne B. 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 83 saker, (2015;10 styremøter, 81 saker, 2014 13 styremøter 87 saker). Styret avholdt 2. dagers møte i 
Asker 12. – 13. september der OU-prosess var hovedtema.  
 
5. Organisasjonsutviklingsprosess 
Arbeidsutvalget (AU) fikk mandat fra styret til å starte en OU-prosess i GeoForum i styremøte 5-2016, den 13. mai.  
Bakgrunnen for prosessen var et møte mellom sekretariat og AU i mai 2015 der sekretariatet hadde gjort seg tanker om hvem er vi, hvor vil vi, 
hvordan være organisert? Hvem vi er og hvor vi vil, var spørsmål som ble drøftet som en del av strategiplanprosessen høsten 2015. Med 
bakgrunn i spørsmålet hvordan være organisert, så styret behov for en OU-prosess i organisasjonen for å avklare roller og oppgavefordeling. 
Vedtektene er utgangspunkt for utarbeidelse av organisasjonskart og utarbeidelse av dokument som skal brukes som et styringsdokument, et 
oppslagsverk til bruk for GeoForums styre og sekretariat. 
Styret og sekretariat v/daglig leder er blitt orientert og gitt innspill på styremøtene 7-10/2017, og resultatet ble vedtatt på styremøte 6. mars 2017. 
 
6. Strategiplan og arbeidsprogram 
GeoForums strategiplan 2016–2018 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2016.  
Hvem er vi, og hvor vi vil har vært sentrale spørsmål i strategiarbeidet.  
 
Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2016 ble lagt frem til orientering på representantskapsmøtet 2016. Arbeidsprogrammet inneholder tydelige 
tiltak, ansvarlig, antatt tidsbruk, prioritet og status til hvordan nå hvert av hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring. Forslag til 
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Arbeidsprogram ble lagt frem på lederkonferansen 2015 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. 

 
 
7. Sentrale arrangementer 
Sentralt er det i 2016 gjennomført 10 konferanser, kurs og seminar med til sammen 1 374 deltakere. (Tilsvarende tall i 2015 var 7 konferanser 
med til sammen 1312 deltakere, 2014: 10 med 1 449 deltakere, 2013; 14/1 518). Av de 10 arrangementene var 1 kurs, 2 seminar, 7 konferanser.  
Deltakerantallet fremkommer i årsrapporten.  
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8. Fagpolitisk virksomhet 
GeoForum har hatt større engasjement i fagpolitiske saker i 2016 enn foregående år. 

• Organisering av eiendomsoppmåling: 
Det ble lagt frem representantforslag om oppheving av kommunalt monopol for eiendomsoppmåling på stortinget, sak Dokument 8:138 S 
(2014–2015). For høy pris og for lang saksbehandlingstid var hovedargumentene for forslaget. GeoForum mente det var viktig å gi utfyllende 
opplysninger om saken for at politikerne fikk best mulig beslutningsgrunnlag. Daglig leder, leder av kommunegruppa og en til hadde møte 
med flere av medlemmene i Energi- og miljøkomitéen. I møtene hadde GeoForums representanter fokus på formålet til matrikkelloven som 
er at det skal bli ført et ensartet og pålitelig register. 
Saken ble behandlet i stortinget 3. mars 2016. Komitéens innstilling til stortinget ble endret til; Stortinget ber regjeringen utrede forslag om 
hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type 
tjenester.  
KMD sendte på høring forslag til endring av matrikkelloven mv. med høringsfrist 21. november. GeoForum satt ned et bredt sammensatt 
høringsutvalg. I høringssvaret kom de ulike syn tydelig frem. På den måten ble GeoForums uavhengighet ivaretatt. 

 
• Digital agenda for, Stortingsmelding 27 (2015 – 2016) 
Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. GeoForum ga høringssvar og ble senere invitert til 
høring i Transport- og kommunikasjonskomitéen.  
GeoForums innspill til komitéen:  

 i. Geodata som premissgiver for digital satsing  
ii. Kvalitetsheving av matrikkelen som felleskomponent 

Saken er tema på fellesmøte. Innspill fra fellesmøte blir fulgt opp. Digital agenda er også hovedtema på Geomatikkdagene 2017 med innlegg 
og debatt.  
• Fremfor fagpolitisk møte med flere, var det planlagt fellesmøte med KMD, Kartverket, KS, Geomatikkbedriftene og DiBK den 20. 

oktober. Grunnet lav deltakelse/sen påmelding ble møtet utsatt til 7. februar 2017. Tema for møtet var gjensidig informasjon, Digital 
agenda for Norge St. melding 27 (2015-2016), Nasjonal geodatastrategi, organisering av eiendomsoppmåling. I tillegg ble sentral lagring 
av FKB og plandata. Link til referat og innlegg på møtet 
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9. Rekrutterings- og profileringsprosjektet  
 
I 2016 deltok GeoForum på utdanningsmesse i Trondheim. Studentene fra NTNU var veldig villige til å bidra – samt ansatte i Trondheim 
kommune og Nois. Det var bra trykk på standen – og vi arrangerte konkurranse for å få flere til å like geomatikk på facebook og rute flere til 
www.geomatikkbransjen.no. Det ble publisert mange gode innlegg på facebook. Stian Rostad (student NMBU) gjorde en glimrende jobb med å 
lage informative og forståelige saker fra de ulike studiestedene. Sakene fikk vist frem bredden i faget og mulighetene man har som student på 
geomatikk-linjer. Det ble i tillegg gjennomført kampanjer på facebook, med betalte innlegg/reklame i ukene før søknadsfristen 15. april. Førte til 
mye større trafikk til nettstedet geomatikkbransjen.no. Kampanjene nådde ut til svært mange, den vi betalte mest for nådde ut til drøyt 50.000 
personer i målgruppen (17-24 år). Arrangerte konkurranse på facebook; konkurransen var å komme med den beste geomatikk-ideen. Det kom inn 
noen relevante og gode forslag. Vinneren ble offentliggjort på www.geomatikkbransjen.no. Kart i skolen på Geomatikkdagene 2016 utgikk. For 
lite engasjement. Datastudenter fra NTNU i Ålesund ble invitert til Geomatikkdagene. Prosjektgruppa for å stimulere til mer bruk av åpne 
geodata hadde workshop i Ålesund 23. februar 2016 for nærmere 40 datastudenter. Kun en av disse ønsket å delta på Geomatikkdagene. 
 
Pris til årets beste geomatikkoppgaver. Statutter for prisen ble utarbeidet i samråd med GeoForums utdanningsgruppe. Frist for å sende inn 
forslag for 2016 er satt til 1. februar 2017. Informasjon om prisene er spredt på utdanningsinstitusjonene, på geoforum.no og i Posisjon. 
Det ble i styringsgruppa vedtatt at GeoForum skulle dekke 50% av årets kostnader, mens Kartverket og GB dekker 25% hver. Det er sendt ut 
faktura i henhold til dette dette. Det ble totalt brukt kr 159.042,-, hvor GeoForum betalte kr 79.521 og GB og Kartverket betalte kr 39.761 hver. 
 
10. 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).  
I 2016 har vi gjennomført tre seminarer: 
- For geografistudenter på NTNU Trondheim (17.02.16) 
- For datastudenter ved NTNU i Ålesund (23.02.16) 
- For Dataforeningen i Tromsø (28.04.16) 
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Seminarene traff meget godt målgruppen for prosjektet. 
Til sammen var det var det i overkant av 100 deltakere på de tre seminarene. 
Seminarene ble annonsert gjennom på Facebook og gjennom mailinvitasjoner til teknologibedrifter og utdanningsinstitusjoner. Dataforeningen 
har også selv vært behjelpelig med å spre informasjon om seminaret i Tromsø. 
Dataforeningen var i det hele tatt så fornøyd med seminaret vi hadde der i 2015 at de ønsket at vi skulle gjennomføre et arrangement på nytt, for 
deres medlemmer.   
Kjennskap til åpne datasett er en forutsetning for innovasjon, og derfor valgte prosjektgruppen å legge opp seminarene gjennom en tredelt 
presentasjon – i likhet med seminarene i 2015: 
- Informasjon om prosjektet, frislippet av kartdata, hvem er GeoForum 
- Gjennomgang av hva som eksisterer av åpne datasett, blant annet fra Kartverket 
- Eksempler på bruk av datasettene og presentasjon av hvilke Open Source-verktøy som finnes for å kunne nyttiggjøre seg dataene. 
Prosjektledelse og administrasjon for Alexander Salveson Nossum og GeoForum beløper seg totalt til kr 54.000,- i 2016. Utgifter til 
prosjektledelse blir med andre ord vesentlig mindre enn antydet i søknaden til KMD. 
Totalt har det blitt brukt kr 77.144,- i 2016. 
For 2015 og 2016 sett under ett, har det blitt brukt totalt kr 197.349 av de tildelte 275.000,- 
 
 
11. Lederkonferansen 
Lederkonferansen avholdes normalt i november. Under lederkonferansen i 2015 ble deltakerne enige om å arrangere den i januar, dvs at det ikke 
ble avholdt lederkonferanse i 2016, men i januar 2017. Det velges likevel å ta dette med i årsberetningen for 2016.   
Lederkonferansen er møteplass for lokalavdelingene, faggrupper, sekretariat og styret. Lederkonferansen ble avholdt 24. og 25. januar på Thon 
Opera i Oslo. Alle lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret og sekretariat ble invitert. 14 av 15 lokalavdelinger (Trøndelag arrangerte lokale 
geomatikkdager) og 5 av 5 faggrupper var representert, inkludert nestleder for den nye faggruppa Geografisk IT. Det ble gitt informasjon fra 
styret, sekretariat, lokalavdelingene og faggruppene om aktiviteter i foregående år og hva de var opptatt av. Styrets forslag til arbeidsprogram og 
budsjett ble forelagt.  
Presentasjoner og referat fra konferansen er lagt ut på nettsidene 
http://www.geoforum.no/_lederkonferansen_2017/ 
 
Følgende saker ble drøftet i plenum: 
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o Geomatikkbegrepet; 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».  
 

o OU-prosessen, Heidi Liv Tomren informerte om styrets arbeid med OU-prosessen 
• Innspill; viktig å få til samarbeid mellom lokalavdelinger og faggrupper. Dårlig kjennskap til hvem som sitter i de 

ulike faggruppene. 
• Innspill; Utveksling av ideer mellom lokalavdelinger og faggrupper gjennom ei gruppe på facebook eller andre 

chatteløsninger 
 

o Arbeidsprogram og budsjett 2017 
• 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 

 
o Ny modell medlemskontingent 

• Orientering om forslag som legges frem på representantskapsmøtet 
• 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; 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. 
o Stipend 

• Det ble orientert om søknader og tildelinger i 2015 og 2016. Det er per 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? 
• Vedtak: Komiteen kan avgjøre når fristene skal være. 

Innspill fra lederkonferansen blir fulgt opp av sekretariatet. 
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12. 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 lederkonferansen, mens GeoForum dekker 
reiseutgiftene.  
Styrets forslag til budsjett ble lagt frem på lederkonferansen 2015. Budsjettet ble vedtatt på styremøtet etter lederkonferansen. Budsjettet viste et 
overskudd kr 144 850.  
 
Resultat 
Årets resultat er et overskudd på kr 271 155 mot budsjettert kr 144 850.  
Det var lagt opp stor kurs og konferansevirksomhet. Resultatet viser at inntektene var 841 297 lavere enn budsjettert. Det skyldes lavere 
deltakelse enn budsjettert, markant nedgang i annonsesalg til Posisjon per nummer og at det var budsjettert med høyere inntekt enn vanlig. 
Varekostnadene til kurs/konferanser var noenlunde tilsvarende lavere.  
 
Inntekter og utgifter nedenfor refererer seg til inndeling i regnskapet der 1 er inntekter, 2 varekostnader, 3 lønnskostnader osv. 
Inntekter: 
GeoForums samlede inntekter var kr 8 119 193, (2015: 8 347 121, 2014 kr 7 982 734) dvs inntektene var kr 227 928 lavere enn i 2015. 
 

• 80,6 % av GeoForums samlede inntekter kommer fra kurs- og konferansevirksomhet (Tilsvarende tall i 2015 var 80,7 %, 2014, 77,5%.  
• 2,3 % fra annonseinntekter Posisjon og nettsidene med 3 nummer av Posisjon. (2015; 2,7%, 2014; 4,3% med 6 nummer av Posisjon). 

Dette er en markant nedgang. 
• 16,4 % fra medlemskontingent (2015; 16 %, 2014; 17,2 %)  
• 0,7 % 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). (2015; 0,7 %, 2014; 0,9 %) 

• Renteinntektene er kr 32 239 lavere enn i 2015. 2 mill. av egenkapitalen ble i oktober flyttet til en konto som gir bedre vilkår. 
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Utgifter: 
Utgiftene i 2015 var kr 7 848 028 (2015; 7 613 070, 2014 kr 8 380 967) 

• 63,3 % var samlet varekostnader av totale utgiftene, herav var 59,9 % av utgiftene var knyttet til kurs og konferansevirksomhet. (2015; 
64,6 % herav 61,6 %, 2014: 58%, herav 53,8% til kurs- og konferansevirksomhet) 

• 26% var lønnskostnader, (2015; 23%, 2014; 26 %) 
• 1,7 % lokalkostander, (2015; 2,6 %, 2014; 2,6 %)  
• 0,7 % inventar og driftsmateriale (2015; 0,4 %, 2014; 1,3 %), 0,9 % reparasjon og vedlikehold (2015; 1,4 %,2014; 0,8 %). Lavere 

kostander til lisenser etter at medlemsregister og økonomiprogram er lagret lokalt fremfor i skyen, er årsak til at utgifter til reparasjon og 
vedlikehold utgjør en mindre del av totale kostander.  

• 1,2 % til fremmedtjenester (konsulent, bistand økonomi og web), (2015; 1,6 %, 2014; 5,4% grunnet nye nettsider) 
• 0,8 % kontorkostander (2015, 0,8 %, 2014; 0,8%) 
• 3,8 % Møtevirksomhet (styremøter, faggruppemøter, representantskapsmøtet, Profilering- og rekrutteringsprosjektet), (2015: 4,4%, 2014; 

4,2%). Mindre aktivitet i Rekruttering og profileringsprosjektet er årsaken til nedgang i forhold til tidligere år. 
• 1,7 % kontingenter, gave til forelesere, forsikring og stipend (2015; 1,5 %, 2014; 1,8 %) 
• 0,2% andre utgifter, (2015; 0,6 %, 2014; 0,3)  

 
Kurs og konferanser 
Den Kloke Tegning hadde rekorddeltakelse med 290 deltakere som var 48 flere enn 2015 i tillegg til 21 utstillere mot 16 i 2015, mens de øvrige 
faste konferanser hadde en samlet nedgang på 143 deltakere i forhold til 2015. Her er ikke Geomatikkdagene tatt med. 

Kursnavn 2015 2016 Utvikling Resultat 
  deltakere deltakelse Antall deltakere  Diff. 2015 - 2016 

X, Y og Z  118 84 -34 -43 460 
Stikningskonferansen 234 209 -25 -2 437 
Den Kloke Tegning 242 290 48 162 091 
Geodesi- og hydrografi 62 55 -7 -31 724 
GeoKlar 102 80 -22 -40 737 
Kommunal geomatikkonf. 135 90 -45 -95 963 
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Det er vanskelig å si hva nedgangen skyldes. Evaluering av arrangementene viser at deltakerne er fornøyd. Det kan være en utfordring å nå 
potensielle deltakere som ikke er medlemmer eller har deltatt på GeoForum arrangement tidligere. 
 
GeoForums inntekter som prosjektansvarlig fra innovasjonsprosjektet er kr 36 000. og er innbefattet i inntekter kurs og konferanser. 
Geomatikkdagene hadde et resultat kr 535 320 som var 15 320 mer enn budsjettert. I 2015 var resultatet rekordhøye kr 853 241, kr 213 991bedre 
enn budsjettert.  
 
I tillegg til faste konferanser arrangerte GeoForum ett seminar og ett høringsseminar om organisering av eiendomsoppmåling der målet med 
seminarene var å informere om ulike synspunkt og konsekvenser. GeoForum skal arrangere attraktive konferanser av høy kvalitet. Den frivillige 
innsats fra deltakere programkomiteene er uvurderlig.  
 
Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 5 012 383 (2015; kr 4 741 218, 2014; kr 4 007 168). 
 
Utvikling økonomi: 
År Omsetning Resultat Ant. arrangement Ant. deltakere 
2016 8 119 193 271 165 10* 1364 
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 
 
*Dette er ikke inkludert deltakelse ved Innovasjonsprosjektet tre samlinger som samlet hadde i overkant av 100 deltakere.  
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GeoForum er opptatt av at egenkapitalen skal brukes til det beste for medlemmene. I forbindelse med styrets behandling av budsjett for 2017 er 
det vedtatt at det skal ansettes en person til i sekretariatet. 
 
Balansen 

• Kundefordringene er kr 890 322. Dette er i utestående deltakeravgift fra sentrale arrangement i tillegg til noen lokale arrangement som 
sekretariatet har utfakturert, men som ikke er avsluttet og dermed ikke er overført til den respektive lokalavdeling. Per mars er det få 
utestående fordringer fra 2016. 

Forklaring på øvrige poster fremkommer på balanseregnskapet. 
 
13. 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 2016 en samlet omsetning på kr 2 536 887og et resultat kr 389 705.  
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 2016 var kr 3 346 052, (2015; kr 3 383 438, 2014; 3 361 179)  
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Utvikling lokalavdelingene: 

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

2016 2 536 887 389 705 36 2 094 
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 kr 544 514. Dette er 
økonomi fra eiendomskonferansen både for 2012 og 2013.  
 
Totalt hadde GeoForum sentralt og lokalt en egenkapital på kr 8 358435 (2015; kr 8 124 656, 2014 kr 7 368 347)  
 
Totalt har GeoForum sentralt og lokalt hatt 3 468 deltakere på sine arrangement (2015; 3 528, 2014: 3 837) dvs. lokalavdelingene har samlet hatt  
60 % av deltakerne, GeoForum sentralt 40 %. Tilsvarende fordeling i 2015 var 63 % og 37 %, 2014; 62%/ 38%, 2013: 60 %/40 %, 2012: 68 % / 
33 %. 
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1.13.1 Aktiviteter i lokalavdelingene 
Lokalavdeling 
m/ medlemstall 
P er personlig medlemskap 
(herav student og pensjonist), 
B er bedriftsmedlemskap 

Omsetning* Resultat Egenkapital Arrangement (m/ antall deltakere) 
 

Antall 
Representant-
er på 
rep.møtet 

Buskerud  
125 p (1 student, 12 pensjonist, 
1 æresmedlem), 13 b, 138 
totalt 
(2015: 153 p, 13 b, 166) 

30 208 -39 646 246 227 Lokale geomatikkdager sammen med Oslo og Akershus (OA). Fra 
Buskerud (79)  
Historisk tur (13) 
Temadag (14) 
Fagdag (27) 
Temadag og fagdag var arrangert av OA, er ikke telt med som eget 
arrangement 
Sum 133 

3 

Finnmark 
25 p,(1 student, 1 æresmedlem) 
6 b, 31 totalt 
(2015: 30 p, 6 b, 36 totalt) 

7 112 -64 227 59 878 Eiendomskonferanse, Troms og Finnmark, 73 totalt, 55 fra Troms, 18 fra 
Finnmark (18) Sum 18 

2 

Hedmark og Oppland 
163 p (18 student, 6 pensjonist), 
20 b, 205 totalt 
(2015: 185 p, 20 b, 205 totalt)  

75 000 57 500 270 500 Lokale geomatikkdager (100) 
Fagdag DOK (55) 
Workshop GIS analyse (24) 
Sum 179 

3 

Hordaland 
184 p, (42 student, 8 
pensjonister, 1 æresmedlem),19 
b, 183 totalt 
(2015, 164 p, 19 b, 183 totalt) 

1 034 671 
 

448 576 
Resultatet er 
egentlig -
62564 kr, 
men 516 
710 kr er 
kommet inn 
som etter-
slep fra 
2015. 

753 926 Eiendomskonferansen (188) 
GIS-dagen med årsmøte april (52) 
Årsmøte (8) 
Sum 248 

3 

Møre og Romsdal 
88 p (1 pensjonist), 13 b, 101 

22 764 
 

-22 552 203 651 Årsmøte (12) 
GIS-dagen (26) 

2 
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totalt 
(2015: 101 p, 13 b, 114 totalt) 

Hjelpere på Geomatikkdagene i Ålesund 
Sum 38 

Nordland 
106 p (1 student, 8 pensjonister), 
11 b, 117 totalt 
(2015; 114 p, 11 b, 125 totalt) 

297 174 -66 529 418 098 GeoNordland 2016 (87) 
Sum 87 

3 

Oslo og Akershus 
222 p (15 stud., 16 pensjonist, 2 
æresm), 58 b, totalt 257 
(2015: 245 p, 57 b, 303 totalt) 

15179 -1884 373 674 Lokale geomatikdager totalt 145 (79 fra Buskerud/66 fra OA) (66) 
Temadag om Follobaneprosjektet hos JBV (14) 
Fagdag om ledninger over og under bakken (27) 
Sum 107 

4 

Rogaland 
133 p (5 pensjonister, 2 
æresmedlem utpekt fra 
lokalavdelingen)), 22 b, 170 
totalt 
(2015; 147 p, 23 b, 170 totalt 

219 337 88 773 165 931 Årsmøte /bedriftsbesøk (32) 
Fagdag deling av eiendom (79) 
Sommerutflukt (20) 
Geomatikktreff (123) 
Sum 254 

3 

Sogn og Fjordane 
69 p, (2 student, 3 pensjonist) 5 
b, 74 totalt 
(2015; 73 p 5 b, 78 totalt) 

170 100 -10 315 151 839 Lokale kart og plandagar (78)  
Fagdag matrikkelutfordringar (62) 
Sum 140 

2 

Sørlandet 
106 p (2 student, 3 pensjonister), 
29 b, totalt 135 totalt 
(2015; 123 p, 28 b 151 totalt) 

103 006 30 704 88 276 Lokale geomatikkdager (98) 
Fagdag (50)  
Sum 148 

3 

Telemark 
78 p,( 2 pensjonister), 6 b, 84 
totalt 
(2015: 86 p, 6 b, 92 totalt) 

131 965 46 834 90 041 Fagdag/årsmøte (49) 
Fagdag seksjonering (40) 
Regionale geomatikkdager- (12 fra Telemark) 
Sum 101 

2 

Troms 
55 p, (2 studenter, 3 
pensjonister), 9 b, 64 totalt 
(2015; 63 p, 7 b, 70 totalt) 

35 681 3 603 125 869 
 
Eiendomskonferanse, Troms og Finnmark, 73 totalt, 55 fra Troms, 18 fra 
Finnmark (55) Sum 55 

2 

Trøndelag 
127 p,(10 studenter, 9 

400 273 -31 234 232 441 Lokale geomatikkdager i Trøndelag (112) 
Fagdag seksjonering (58) 

3 
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pensjonister), 34 b, 189 totalt 
(2015; 155 p, 34 b, 189 totalt) 

GIS-dagen, samarbeid med flere (120) 
Sum 290 

Vestfold 
37 p, (2 pensjonist), 8 b, 45 
totalt 
(2015: 38 p, 8 b, 46 totalt) 

23 127 1 690 80 050 Regionale geomatikkdager (88) 
Årsmøte/fagdag (25) 
Fagdag (20) 
Sum 133 

2 

Østfold 
76 p (1 stud. 2 pensjonist) og 5 
b, 81 totalt 
(2015: 81 p, 8 b, 89 totalt) 

74 296 

 

-20 884 

 

173 927 Medlemsmøte (28 
Årsmøte (23)  
Julemøte (52)  
Regionale geomatikdager,128 totalt, 13 fra Østfold + utstillere og 
foredragsholdere, (28) Sum 173 

2 

Utland 
8 p, (1 student, 1 Pensjonist og 1 
æresmedlem)  

     

Sum 1602 p, 257 b (83 
pensjonist, 95 student, 8 
æresmedlemmer) Sum 1 859 

2 536 887 389 705 3 346 052 2 094 39 

* Noen lokalavdelinger har oppgitt resultat fremfor omsetning 

 
 
 
1.13.2 Lokale geomatikkdager 
Følgende lokalavdelinger arrangerer lokale geomatikkdager i fellesskap: 

• GeoForum Telemark, Vestfold og Østfold 
• GeoForum Buskerud, Oslo og Akershus 

 
Møre og Romsdal, Hordaland, Troms og Finnmark arrangerte ikke lokale geomatikkdager i 2016. 
Troms og Finnmark samarbeidet i stedet om å arrangere Eiendomskonferanse, Møre og Romsdal var engasjert i gjennomføring av 
Geomatikkdagene 2016 i Ålesund og Hordaland arrangerer årlig eiendomskonferansen med svært høy deltakelse. 
 
Totalt har lokale geomatikkdager samlet 871 deltakere i 2016 (2015; 611, 2014; 184 deltakere) 
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Deltakelse ved lokale geomatikkdager viser en økning med 262 flere deltakere enn i 2015. 
 
Noe av årsaken til økningen kan forklares med at både GeoForum Rogaland og GeoForum Sørlandet arrangerte lokale geomatikkdager i 2016, 
ikke i 2015. GeoForum Hedmark og Oppland arrangerte lokale geomatikkdager i 2016 med 100 deltakere, men valgte i 2015 å sponse 50 av sine 
medlemmer ved deltagelse av Geomatikkdagene 2015 på Lillehammer. Dette forklarer en økning på 212 deltakere i 2016. 
 
Sekretariatet har bistått i lokalavdelingene ved deres arrangement i form av påmelding, fakturering og oppgjør i 15 lokale arrangement. (2015; 
20, 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. 
 
14. 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 
• Faggruppe bygg, plan og geodata 

Plan- og arealgruppa og Kommunegruppa er slått sammen til en faggrupe; Kommunegruppa, plan, bygg og geodata. 
 
I forbindelse med OU-prosessen utarbeides det et styringsdokument som bl.a inneholder roller og forventinger til faggruppene -sekretariat/daglig 
leder og styret – faggruppene. 
 
Det er kommet forslag om å etablere en ny faggruppe, Ledninger over og under bakken. Fremfor å etablere en egen faggruppe, ble det vedtatt å 
søke medlemskap i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen, SLG. Det er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med 
interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.  Daglig leder deltok på forumets møte den 17. november. (Daglig leder 
har fått tilbakemelding i mars 2017 om at GeoForum blir medlem i forumet med Gro M. Gjervold, Vegvesenet som GeoForums representant). 
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Faggruppa Geografisk IT ble stiftet i januar 2017. 
 
Utdannings- og forskningsgruppa har bidratt i rekruttering- og profileringsprosjektet.  
Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten. 
 
 
15. 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.  Det er økt aktivitet i GI Norden. 
 
16. Årsrapport 2016 
Årsrapporten bygger på arbeidsprogrammet for 2016 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 3 474 deltagere sentralt og lokalet i 2016 med 40 % deltakelse på sentrale 
arrangement, 60 % på lokale arrangement. (2015; 5 528 Fordelingen av deltakere på sentrale og lokale arrangement var hhv. 37 % 
og 63 %). 
 
Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 



 
Sak 6-R2017- Årsberetning 2016 
 

23 

• Geomatikkbransjen 
• Geomatikkbrukere i tilgrensende fagområder  
• Studenter 
• Offentlig sektor 

 
Målsetting 1 
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser og seminar. 
 
Status 
GeoForum sentralt arrangerte 7 konferanser i 2015, lokalavdelingene 8. Flere lokalavdelinger samarbeider om å arrangere lokale 
geomatikkdager arrangementet. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt konferanse. 
 
 
Tiltak Kommentar Utførende Pri- 

oritet 

Status Tidsbruk 

ukesverk 

GeoForum arrangerte Geomatikkdagene 2016 i Ålesund 8.-
10. mars 

354 deltakere, 15 utstillere 
Resultat kr 535 320 
 

Programkomitéen 1 Utført 4  

GeoForum skal arrangere X, Y og Z på Scandic Fornebu 
19.-20. januar 

76 deltakere, 6 utstillere 
Resultat kr 85 740 

Sekretariatet 2 Utført 1 

GeoForum skal arrangere Stikningskonferansen 2016 på 
Clarion Gardermoen 1.-2. februar  

197 deltakere, 12 utstillere 
Resultat kr 372 627 

BA-gruppa 1 Utført 2,5 

GeoForum skal arrangere Den kloke tegning 2016 på 
Scandic Fornebu, 25.-26. oktober  

 290 deltakere, 21 utstillere 
Resultat kr 552 750 

BA-gruppa 1 Utført 
 

4 

GeoForum skal arrangere Geodesi- og hydrografidagene i 
Stavanger, 16.-17. november 

55 deltakere 
Resultat: kr 34 480 

Sekretariatet 1 Utført 1,5 

Nasjonal beredskapskonferanse  Arrangeres i samarbeid med 
Kartverket. 
70 deltakere, resultat kr 68 000 

Sekretariatet 2 Utført 
 
 

1,5 

Kommunal geomatikkonferanse, 5.-6. desember Scandic Færre deltakere på hele Kommunegruppa 2 Utført.  3 
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Fornebu  konferansen.  
90 deltakere, resultat kr 19 000   

 
 

Representantforslag 138 S (2014 - 2015) om oppheving av 
det kommunale monopolet på eiendomsoppmåling.  

Saken ble behandlet i Stortinget 
3. mars, sak Innst. 174 S (2015–
2016). 
To seminar: 

• 19. mai: 75 deltakere, 
resultat kr 53 930 

• Høringsseminar 15. 
september: 82 deltakere, 
resultat kr 62 500 

Kommunegruppa 1 Utført 2,5 

Lov om eierseksjoner GeoForum Trøndelag arrangerte 
kurs i samarbeid med Tekna 
Fagdag arrangert av GeoForum 
Telemark.  

Kommunegruppa 3 Ikke utført 
sentralt 
 

0 

Kommunereformen, seminar Tekniske utfordringer ved 
sammenslåing av kommuner. 
Matrikkel, planregister, 
folkeregister, arkiv.  
Vurderes i 2017 etter erfaringer 
fra sammenslåing av Sandefjord, 
Anebu og Stokke kommune. 

Kommunegruppa 3 Utsatt 0 

Forvaltning av laserdata, nasjonal høydemodell Tema på konferanser. Kan være 
aktuelt på kurs når 
høydemodellen foreligger. 

Sekretariatet 3 Utført - Var 
tema i flere 
foredrag på GD 

 

Geomatikkdagene 2017 (planlegging av konferansen) Planlegging av konferansen 
starter i 2016. Digital agenda for 
Norge er hovedtema. 
Jobbes med egen nettside for 
GD, da dette har blitt etterlyst av 
både komiteen og deltakere. 
Det ble søkt om – og innrømmet 
– midler fra KMD til «planfaglige 
aktiviteter» under konferansen. 

  Utført 2 
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100.000 i støtte 
Arena for digital agenda Digital agenda for Norge St 

melding 27 (2015-2016).  
Digital agenda for Norge er 
hovedtema for GD 2017. 
Ser ikke behov for ytterligere 
arena. 

  Ikke utført 0 

XYZ 2017 (planlegging av konferansen) Ble arrangert i Tromsø 18.-19. 
januar 2017. 

  Utført 
 

1,5 

Stikningskonferansen 2017 (planlegging av konferansen) Ble arrangert på Gardermoen i 6. 
og 7. februar 2017 

  Utført 2,5 

 BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa, GD = Geomatikkbedriftene, KGK = Kommunal geomatikkonferanse 
Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres 
Lokale geomatikkdager arrangeres av lokalavdelingene (noen samarbeider om arrangementet). Tid og sted for dagene legges ut på geoforum.no fortløpende.  
 
 
 
 
Målsetting 2 

GeoForum skal arrangere aktuelle, kompetansegivende kurs med høy kvalitet. 
 
Status 
Det ble i 2015 arrangert 20 kurs, seminar og temadager lokalt med 796 deltakere. Det ble ikke arrangerte kurs eller seminar 
sentralt. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt kurs og seminar.  
 
 
Tiltak Kommentar Utførende Pri-oritet Status Antatt tidsbruk 

(ukesverk) 
Erfaringsseminar  
Pbl. og matrikkelloven, 1 dags-samling 
 

Samkjøring mellom plan- og 
bygningsloven og matrikkelloven 
med forskrifter.  
Erfaringsseminar, følge saken fra 

Kommune
gruppa 

1 Ikke utført som eget 
kurs, men utført som 
egen sesjon på 
kommunal 

0 



 
Sak 6-R2017- Årsberetning 2016 
 

26 

A til Å geomatikkonferanse. 
Bygg og adresser i matrikkelen i forbindelse med Strategi 
for bygninger i matrikkelen. 

Strategien forsinket, kom ikke på 
høring i 2016. 

Kommune
gruppa 

2 Ikke utført  
   

0 

Lov om eierseksjoner Arrangere kurs rettet mot 
saksbehandlere. 
Kurs arrangert av 
Samfunnsutviklerne i samarbeid 
med GeoForum Trøndelag i april. 
GeoForum Telemark har 
arrangert egen seksjoneringsdag 

Kommune
gruppa 

2 Avlyst 
  

0 

Digitalt planregister Veileder foreligger per 25.08. 
2015. Pilotkurs arrangeres i 
Kartverket Nordland og nord- 
Trøndelag i november 2015. 
Utgår i GeoForum regi.  
Kartverket har gjennomført 5 
samlinger. Kartverket har selv 
gjennomført samlingene etter at 
lokalavdelingene ble forespurt 
om å være teknisk arrangør.  

PA-gruppa 3 Gjennomført av 
Kartverket  

0 

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

Avklar status med KS og 
samarbeid om seminar 

PA-gruppa 3 Utsatt 0 

GI-standarden  Følg opp GI-standarden med KS.  
GI-samling arrangert av KS for 
systemleverandører 23.06, 
Kartverket den 7.09. om 
samhandling mellom 
sak/arkivsystem og fagsystemer  
Artikkel i Posisjon 2/2016. Følges 
opp i 2017. 

Kommune
gruppa 

3 Utsettes til 2017 
 

0,2 

3D og romlige planer KMD arrangerte seminar i juni 
om samme tema. Oppfølging 
vurderes. KMD skrev artikkel i 
Posisjon nr. 3/2016  

PA-gruppa 3 Utsettes 0 
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Arealregnskap Sees i sammenheng med 
KOSTRA workshop. SSB jobber 
med dette.  

PA-gruppa 3 Ikke utført 0 

Internasjonal workshop om FIG i samarbeid med 
Samfunnsutviklerne  

Internasjonal gruppe ønsker årlig 
seminar med Samfunns-
utviklerne. 
FIG møte 7.11. der Steinar 
Wergeland og Tor Valstad deltok 

Inter- 
nasjonal 
gruppe 

3 Utført  0 

Kurs rundt bruken av åpne data 
 

Innovasjonsprosjektet. 
GeoForum mottok tilskudd fra 
KMD til prosjektet i 2014. 3 
samlinger i 2016 med vel 100 
deltakere. Prosjektet fortsetter i 
2017. 

Sekretariat
-et 

1 Utført  1 

GIS- analyser Kurs arrangert den 14.09. 
53 deltakere, resultat kr 61 550 

Sekretariat
et 

2 Utført 0,8 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, PA-gruppa = Plan- og arealgruppa, BA-gruppa = Bygg- og 
anleggsgruppa, IG = Internasjonal gruppe, KGK= Kommunal geomatikkonferanse, GB = Geomatikkbedriftene 
Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres 
 
 
 
 

Fellesarena 

GeoForum skal være den naturlige fellesarenaen for fagområdene innenfor geomatikk. 
 
Status 
GeoForum informerer og kommuniserer med medlemmene, sentrale myndigheter og organisasjoner. 
 
Målgrupper 
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• GeoForums medlemmer 
• Geomatikkbransjen 
• Geomatikkbrukere i tilgrensede fagområder 
• Forskning og utdanningsinstitusjoner 
• Studenter / unge geomatikere  
• Offentlig sektor 

 
Målsetting 1 

GeoForum skal være en arena for fagpolitisk debatt 
 
Status 
GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner for informasjonsutveksling og samarbeid. 
 
 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
Status  

Gjennomføre fellesmøte 1 – 2 ganger per år med følgende 
aktørene: KMD, Kartverket, Geomatikkbedriftene, KS, DiBK 

Møte den 20. oktober utsatt til 7. 
februar 2017 pga.  manglende 
/sen påmelding. Tema: 
• Gjensidig informasjon 
• Digital agenda for Norge 
• Nasjonal geodatastaregi, 

Organisering av 
eiendomsoppmåling 

• Sentral lagring av FKB og 
plandata 

Styret 1 Utsatt 1 

Vurdere å gjennomføre fagpolitisk enkeltmøter med ulike 
organisasjoner og andre.  

Kåre og Marianne deltok på 
møte med NITO 24.08. 
Gjensidig informasjon, 
organisering av eiendoms-

Styret 1 Utført 
 

0,2 
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oppmåling og samarbeid var 
tema. NITO staser mer på 
fagtilbud til sine medlemmer. De 
vil likevel ikke konkurrere med 
GF om kursvirksomhet innen 
geomatikk. 
NITO har eget fagnettverk innen 
Geomatikk. 
NITO rekrutterer til tekniske fag, 
ikke spesifikke ingeniør-studier. 
NITO sendte informasjon om 
KGK og høringsseminar til 
medlemmene i fagnettverk 
geomatikk. 

Vurdere årlig om vi skal møte andre aktuelle organisasjoner Geomatikkbedriftene (GB) har 
tidligere ønsket eget møte med 
GF,  GF har forespurt GB flere 
ganger om dette. 

Styret 3 Ikke aktuelt 
. 

0 

Møte med utdanningsinstitusjonene 

 
Hvordan sikrer vi fremtidens 
fagmiljø for geomatikk? Tema på 
på Geomatikkdagene 2016 

UF-gruppa 2 Ikke utført 0 

Representantforslag 138 S (2014 - 2015) om oppheving av 
det kommunale monopolet på landoppmåling 

GeoForum ga utfyllende 
informasjon til medlemmer av 
energi- og miljøkomiteen før de 
ga sin innstilling til stortinget. 
Innstillingen ble endret til at 
Stortinget skal utrede hvordan 
arbeidet med 
eiendomsoppmåling skal 
organiseres. GeoForum 
arrangerte seminar 19. mai ,73 
deltakere. Høringsseminar 
15.09.med 82 deltakere. Mål 

Kommune-
gruppa 

1 Utført 
Møte med 
politikere, to 
seminar, 
høringssvar, 
artikler i Posisjon 

3 
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med seminarene var å belyse 
ulike synspunkt og 
konsekvenser. Høringssvar av 
bredt sammensatt utvalg, der 
ulike synspunkt tydelig fremkom.  

Gi uttalelser til høringer som angår bransjen 
 

Gitt høringsinnspill til: 
• Digital agenda for Norge, St. 

Meld 27(2015-2016). Invitert 
til høringsuttalelse i 
komiteen. 

• Høring utredning om 
organisering av 
eiendomsoppmåling.  

• Høring nasjonal 
geodatastrategi 

Styret 1 Utført  2,5 

Publisere fagpolitiske meningsinnlegg i Posisjon Redaktør har etterspurt hvilke 
tema/hvem som kan komme 
med artikler. Artikler i Posisjon 
om: 
• Ulike standarder og 

synspunkter på standardene  
• Synspunkter på nøyaktighet 

til matrikkelen 
• Flere innlegg om 

organisering av 
eiendomsoppmåling  

Redaktør 1 Utført Medberegnet i 
tiltak Posisjon 

Tiltak lagt til:       

Nasjonalt geodataråd skal sikre samarbeidet mellom alle 
som forvalter og bruker samfunnets geografiske 
informasjon. 

https://www.geonorge.no/Geodat
aarbeid/geografisk-
infrastruktur/Norge-
digitalt/nasjonalt-geodatarad/ 
Mona Høiås Sæther, Trondheim 
kommune er GeoForums 
representant i Rådet. 

Sekretariatet  Utført 0,2 
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GeoForum har spilt inn følgende 
saker til Rådet: 
1. Geodata som premissgiver for 
digital satsing 
2. Kvalitetsheving av matrikkelen 
som felleskomponent. 
Rådet prioriterer å jobbe videre 
med disse sakene (jf saksliste til 
styremøte den 9.11 i Rådet). 

Arena for digital agenda Digital agenda for Norge St 
melding 27 (2015-2016).  
Digital agenda er tema på 
fellesmøte med KMD, KV, 
DiBK,KS og GB. 
Nasjonalt geodataråd har satt 
tema opp på agendaen etter at 
GF spilte dette inn som en av 
sakene de bør jobbe med 

Sekretariatet  Utført etter at 
fellesmøte ble 
utsatt til 
7.2.2017. Tema 
på fellesmøte 
med innledning 
av saksordfører 
Toril Eidsheim 
 

0 

Nasjonal geodatastrategi Strategien som skisseres ser 
fram mot 2025, definerer mål 
og prioriteringer for staten og 
kommunesektoren – og gir 
også retning for andre aktører. 
Nasjonalt geodataråd, som er 
oppnevnt av regjeringen, står 
bak strategien som   
Samordningsgruppen for 
geografisk informasjon har tatt 
initiativ til. 

Sekretariatet  Utført.  
Deltatt på 
samling om 
startegien 
Gitt høringssvar 
Tema på 
fellesmøte med 
innleder Alvhild 
Hedstein, leder i 
nasjonalt 
geodataråd 

0,2 

PA-gruppa = Plan- og arealgruppa 
 
 
Målsetting 2 
GeoForum skal informere og kommunisere med sine medlemmer gjennom tilgjengelige kanaler. 
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Status 
GeoForum informerer og kommuniserer med sine medlemmer gjennom e-post, Twitter, nyhetsbrev, geoforum.no, Posisjon og 
besøk i lokalavdelingene. 
 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
Status Tidsbruk 

Følge opp strategi for sosiale medier  Være til stede og tilgjengelig for 
medlemmer og øvrige i sosiale 
medier. Mest aktivitet på 
Facebook. Oppretter også 
Facebook-arrangementer for 
konferansene våre. 

Sekretariatet 2 Utført 1 

Gi ut tidsskriftet Posisjon 4 ganger i løpet av året til 
medlemmer av GeoForum og Samfunnsutviklerne. 
 

3 nummer i 2016, grunnet 
sykemelding. 4 nummer fra 2017 
(fremfor 6 nummer tidligere år) 

Sekretariatet 1 Utført  
 

12 

Videreutvikling av Posisjon 
 

Reidar Øye er GB representant i 
redaksjonskomité. Representant 
fra kommunal virksomhet, 
mangler. 

Styret 1 Delvis utført  0,1 

Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og Plan Redaktør sender link til Tekna 
som selv distribuerer den til sine 
medlemmer i Samfunns-
utviklerene. GF sender oppdatert 
adresselister før utsendelse. 

Sekretariatet 1 Utført  0,1 

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum Sendt ut 10 nyhetsbrev i år (flere 
om GD). Rundt 600 som åpner 
hver gang – og mellom 30 og 
50% av de som åpner klikker seg 
videre på noen av sakene.  

Sekretariatet 1 Utført 1 

Gi informasjon om hva GeoForum jobber med på lokale 
geomatikkdager der sekretariatet blir invitert 

Sekretariatet har deltatt på 3 
lokale geomatikkdager. 
Har laget nye vervebrosjyrer 

Sekretariatet 1 Utført 
 

1,1 
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Send nyhetsbrev til de oppdaterte kontaktpersonene. 
Viktige saker fra Posisjon tas med i nyhetsbrev og på 
geoforum.no 

Nyhetsbrev kan kun sendes til 
medlemmer og de som har 
samtykket i å motta nyhetsbrev. 
Påmeldingsskjema inneholder nå 
egen avkryssing for om de 
ønsker å motta nyhetsbrev 

Sekretariatet 2 Ikke utført fordi 
nyhetsbrev kan 
kun sendes til de 
som selv 
samtykker å 
motta. Spørsmål 
er med i 
påmeldings-
skjema   

0 

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

Sekretariat 2 Pågår. Litt aktive 
på Facebook, 
som nevnt over. 

Tidsbruk inkludert 
i strategi for 
sosiale medier 

 
 
Målsetting 3 
GeoForum skal oppfordre medlemmene, spesielt de unge medlemmene og studentene til å engasjere seg i GeoForum.  
 
 
Status 
GeoForum kontakter utdanningsinstitusjoner og inviterer studenter til kurs og konferanser. Studenter får redusert pris eller deltar 
gratis. 
 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
Status Tidsbruk 

Informere om at studenter er invitert gratis eller til redusert 
pris i alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser.  

UF-gruppa mener at 
studentmedlemmer bør delta 
gratis på alle kurs/konferanser 
så lenge de ikke belaster 
arrangøren økonomisk. Ulik 
praksis fra hotell til hotell om 
disse må betale dagpakke. 

UF-gruppa 1 Delvis utført 0,1 
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Et visst antall studenter deltar 
gratis på GD og stiknings-
konferansen 

Studenter inviteres til å holde foredrag eller andre 
presentasjoner på våre arrangement 

Student fra NTNU, Gjøvik holdt 
foredrag på Stiknings-
konferansen.  

UF-gruppa 1 Pågår 0,1 

Studentrepresentant i UF-gruppa Stian Rostad, NMBU er en  
aktiv student og et godt 
supplement til UF-gruppa. 

UF-gruppa 1 Utført  0 

Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene til 
15 studentmedlemmer. De som bidrar i GeoForums arbeid 
prioriteres.  

 Sekretariatet 1 Utført 0,1 

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

Hadde med en student fra NTNU 
på et seminar under Prosjekt 
Innovasjon 

Sekretariatet 2 Pågår 
 

0,1 

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 ved GB, Vegvesenet 
og andre som synliggjøre 
muligheten  

RePro 2 Pågår – sendt 
info til GB og 
etterspurt dette. 

0,1 

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler. 
Sendes til linjeforeninger og fagansvarlige 

Linjeforeningen på NMBU er 
aktiv, litt mer uklart hva som 
skjer med foreningen på NTNU 
Trondheim. 
 

RePro 1 Ikke utført, men 
som nevnt over 
har vi startet en 
kampanje for å 
få flere til å 
melde seg på 
nyhetsbrev 

0 

Informere om geomatikkstipendet til utdanningsinstitusjoner. 
 

Frist for å søke stipend er 15. 
april, 15. august og 15. 
desember. Det ble sendt ut info 
om dette i forsøk på å verve 
studentmedlemmer i forkant av 
GD. Kun to søknader til 

UF-gruppa 1 Pågår  0,1 
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utdelingen 15. april. To av tre 
stipendmottakere i august var 
studenter. 

Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på 
nettsiden i Posisjon og Kart og Plan 

Settes som krav blant annet til 
dem som vinner årets beste 
bachelor-/ masteroppgave. 
Det er også annonsert at vi 
betaler for studentbidrag til 
Posisjon 

UF-gruppa 3 Utført 0,1 

Faggruppe geografisk IT erstatter "ung-geomatiker" Mål: Skape et faglig og sosialt 
nettverk for unge («de under 
30») som er i geomatikkfagene 
eller tilgrensede fagområder. 
Tiltak: Arrangere regelmessige 
fagsosiale arrangementer 
Selvstående: Maptime, geopils, 
kurskvelder hos leverandører 
/universiteter. Tilknyttet 
GeoForum sine arrangementer 
Geomatikkdagene, Lokale 
geomatikkdager 
Vedlikeholde en facebookgruppe 
som koordinerer hele gruppen. 
Ansvarliggjøre flere til dette 
Organisering; frivillig basis 
En «ledergruppe» som «sitter på 
pengesekken» og holder i 
trådene. Gruppen må ha et 
halvårlig målskjema. Må (bør) 
være spredt rundt om i landet. 
Ressurser fra GeoForum sitt 
budsjett til gratisarrangementer 
(markedsføringsbudsjett) 
Med andre ord: Hvis du er 
student/ung geomatiker som har 

RePro-prosjektet 2 Pågår 
Den nye 
faggruppa 
Geografisk IT 
har litt samme 
målsetting 
(etablert i januar 
2017) 

0,1 
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lyst på sponsing av 
arrangementer må du være aktiv 
i gruppen. 
Leder av gruppen rapporterer til 
GeoForums sentrale styret  

Vurdere å etablere ny faggruppe, Ledninger og rør i 

grunnen. 
Fremfor å etablere egen 
faggruppe har GeoForum søkt 
om deltakelse i 
Sammordningsgruppe for 
ledninger i grunnen, SLG, som 
er en interdepartemental 
arbeidsgruppe knyttet til ledning i 
grunn.  

Sekretariatet 2 Søkt om 
medlemskap i 
SLG fremfor 
egen 
faggruppe. Per 
mars 2017 har 
gruppa 
bekreftet 
GFsmedlem-
skap med Gro 
M. Gjervold 
som GFs 
representant 

0,15 

Gjennomgå retningslinjene til faggruppene Kommunegruppa, plan- og 
arealgruppa slåes sammen til 
faggruppe, plan- bygg og 
geodata. 
Ny faggruppe Geografisk IT ble 
etablert i januar 2017. 
 

Sekretariatet 2 Utført i OU 
prosessen 

0,1 

Tilføyd etter at arbeidsprogrammet ble vedtatt      
Faggruppe bygg plan og geodata Etablert ny faggruppe, bygg plan 

og geodata som erstatter 
kommunegruppa og plan- og 
arealgruppa. Eilif Hjelseth, HiOA, 
og Anstein Skinnarland 
biuildingSMART representerer 
BIM. I tillegg er følgende 
medlemmer: Siv Byfuglien 

  Utført 1 
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Etnedal kommune, Heidi Liv 
Tomren, styrets representant, 
Ida Rørbye, Kartverket, Astrid 
Sofie Øie, Trondheim kommune 
(leder). Roar Askeland, Bærum 
kommune og Eirik Martens 
Svensen, Kristiansand kommune  

GIS og Åpne data Ny faggruppe Geografisk IT ble 
etablert i januar 2017. Atle 
Frenvik Sveen er leder. 

  Utført Tidsbruk 
medberegnet i 
Faggruppe 
geografisk IT 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet 
 
 
Målsetting 4 
GeoForum skal være engasjert i utdanning og forskning.  
 
Status 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
Status  

To workshoper i forbindelse med Geomatikkdagene, en for 
utdanning og en for forskning. 

Hvilken kompetanse trenger 
bransjen – hva er mulighetene 
og utfordringene? 
UF-gruppa forsøker å følge dette 
opp med et møte hos 
Forskningsrådet. Ingen interesse 
fra GB i å dra til Forskningsrådet, 
så initiativet strandet 

UF-gruppa 2 Utført 0,1 

Fagseminar for studenter på tvers av 
utdanningsinstitusjonene 

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

UF-gruppa 3 Ikke utført 0 
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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 

• GeoForum sine medlemmer 
• Geomatikkbransjen 
• Geomatikkbrukere i tilgrensede fagfelt 
• Utdanningsinstitusjoner  
• Studenter 
• Offentlig sektor 

• Allmennheten 
 
Målsetting 1 

GeoForum skal innarbeide begrepet geomatikk.  

 
Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. Geomatikk omfatter hele prosessen fra 
spesifisering, datainnsamling, datalagring, dataanalyse og formidling. 
 
 



 
Sak 6-R2017- Årsberetning 2016 
 

39 

 
 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
Status  

Geomatikkstipendet Frist for å søke stipend er 15.04, 
15. 08 og 15. 12. 
Lokalavdelingene bidrar med 
30 000 til stipendet, GeoForum 
sentralt kr 20 000, totalt kr 
50 000.  
Fem søknader totalt i 2016, alle 
fem har fått tilbud om stipend. 
38.000 kr innvilget dermed kr 
78.000 på «stipendfondet» som 
overføres til 2017 

Sekretariat 1 Pågår 0,1 

Artikkelserie i Posisjon for å profilere geomatikkbegrepet Artikkelserie, en notis i hvert 
Posisjon om «rare» begrep som 
QGIS, SOSI. Fotnote om hva 
geomatikk er i Posisjon side 2.  
Geomatikkbegrepet ble drøftet 
på lederkonferansen i januar 
2017. innlegg i Posisjon 1/2017.
  

Sekretariatet 1 Ikke utført  0 

Geomatikkbransjen.no oppdateres før søknadsfristen 15. 
april 

Mange spennende saker både 
her og på facebook-siden ble 
publisert 

Sekretariatet 1 Utført 
 

0,5 

 
Målsetting 2 
GeoForum skal bidra til økt rekruttering. 
 
 
Status 
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Det er et økende behov for kompetanse. GeoForum har et eget Rekruttering- og profileringsprosjektet i samarbeid med Kartverket 
og Geomatikkbedriftene. Sverre Røed-Bottenvann er prosjektleder.  
 
 
Tiltak Kommentar Utførende Pri- 

oritet 
Status Tidsbruk 

Delta på utdanningsmesse i Trondheim   RePro 1 Utført 0,7 
Geomatikktimen (GIS-dagen hele året)  GeoForum kan ta koordinator-

rolle. Sende ut arrangements-
liste, eget nyhetsbrev med 
arrangementsliste, sette folk i 
kontakt med hverandre / peke 
folk i riktig retning, tipse om 
ressurspersoner, avdelinger med 
erfaring, nettsider etc,  
Tilby gratis medlemskap i 
GeoForum for 1 år? Tilby en 
felles konkurranse på nett med 
premier (spørrekonkurranse etc) 
Tilby utsending av GeoForum-
reklamemateriell?  
Lag ferdig opplegg som kan 
benyttes av flere. 
GeoCaching på arrangementer, 
f.eks. på GIS-dagen og andre 
arrangement og skolebesøk. 

RePro 3 Ikke utført 0 

Geomatikk i skolen Aktivisere lærere på 
Geomatikkdagene.  
Høgskolen i Ålesund og 
datastudentene der ble invitert til 
Geomatikkdagene, men ingen 
fattet interesse. 

Programkomitéen 1 Ikke utført – 
ingen interesse 

0 

Nettportalen www.geomatikkbransjen.no 
• Få flere historier fra bransjen 

Viktig med nye bidrag i januar-
april hvert år, før søknadsfrist til 

RePro 1 Utført Tidsbruk 
medberegnet i 
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• Få flere muligheter fra bransjen høyere utdanning. 
Styringsgruppa vurderer om 
GeoForum og de andre partene 
skal være synlige i denne 
portalen 

tiltaket 
Geomatikkbran-
sjen.no 
oppdateres 

Undervisningsinstitusjonenes web-sider Legge inn link til 
www.geomatikkbransjen.no fra 
utdanningsinstitusjoner. 

UF-gruppa 1 Utført 0 

Følge opp linker og innhold på Utdanning.no o.l. sider Blant annet mangler info om 
GIS.  

RePro 1 Pågår - Det er 
tatt kontakt med 
Utdanning.no 
både i 2015 og 
2016 om dette, 
med svar om at 
«det tar tid å 
oppdatere siden 
med 
kvalitetssikret 
info» 

0,2 

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.  
Nyutdannet student holdt 
foredrag om bacheloroppgaven 
på Stikningskonferansen 

UF-gruppa  Utført  0,1 

Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til 
allmenheten  
 

Artikler i Posisjon. Kr 2000 per 
artikkel. Sendt ut info om dette i 
nyhetsbrev og publisert på 
hjemmesiden. Fått respons fra 
studenter, men har ikke blitt 
publisert i Posisjon. 

UF-gruppa 1 Pågår  0,1 

Velge ut beste bachelor-/masteroppgave Styringsgruppa i RePro ønsker å 
bruke 40.000 kroner til å 

UF-gruppa 1 Skal skje en 
vurdering i januar 

0,1 
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premiere beste bachelor-
/masteroppgave. UF-gruppa 
nedsetter komite som skal finne 
to vinnere for 2016. Naturlig at 
vinnerne kan presentere 
oppgaven på aktuelle 
arrangement. 

2017.  

Vurdere samarbeid med landets Vitensentere Samtaler med Inspiria 

Vært i kontakt med Inspiria, de 

ønsker mer samarbeid om kart, 

men uklart om de gjør dette for 
formidlingens skyld eller for å få 
et kjekt verktøy siden de fra i år 
også skal være turistkontor 

RePro 2 Pågår  0,1 

Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter Innhente tall fra samordnet 
opptak. 
UF-gruppa registrerer hvem som 
starter studier til høsten. 

UF gruppa 1 Utført av UF-
gruppa 

0 

      
UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet, GD = Geomatikkdagene 
 
 
Målsetting 3 
GeoForum skal informere om faglige aktiviteter.  
 
Status 
Medlemmene blir godt informert gjennom nettside, nyhetsbrev og Posisjon. Eksisterende aktiviteter kan likevel forbedres og rettes 
mot flere målgrupper. Harmonisert språkbruk, enhetlig presentasjon av geomatikk. 
 
 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
Status Tidsbruk 
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Bruke sosiale medier  Bør GeoForum ha egen gruppe 
på LinkedIn? 
LinkedIn er ikke etablert, men 
kan gjøre dette dersom det er 
noen som mener at det er behov 
for det. Tar en del tid å skulle 
følge opp facebook og 
nyhetsbrev, fare for at LinkedIn 
blir en kanal som nedprioriteres. 

Sekretariatet 2 Ikke etablert 
egen gruppe på 
Linkedln 

Inkludert i strategi 
for sosiale medier 

På nettsidene Både egne aktiviteter og andre 
aktiviteter innen geomatikk 
legges ut som aktivitet på 
geoforum.no 
Flere benytter muligheten til å 
kunngjør sine aktiviteter på 
geoforum.no 

Sekretariatet 1 Pågår 
 

1 

Via nyhetsbrev Nyhetsbrev skal sendes til flere 
målgrupper. 
Må selv samtykke til at 
nyhetsbrevet skal mottas. Egen 
avkryssing på påmeldingsskjema 

Sekretariatet 2 Pågår 0 

Etablere foredragspool med aktuelle tema og 
foredragsholder fra lokale geomatikkdager  

Sekretariatet ber 
lokalavdelingene sende inn tips 
til tema/foredragsholder på 
bakgrunn av erfaring etter at de 
har avholdt lokale geomatikk-
dager/temadager.  
Dette ble igjen tatt opp på 
lederkonferansen 2017. 
Sekretariatet opplever likevel at 
det ikke er behov for dette fordi 
lokalavdelingene selv ser på 
andre lokale arrangement og det 
har tidligere vist seg at det er 
vanskelig å få respons på 

Sekretariatet 3 Ikke utført 0 
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forespørsel til tilbakemelding om 
foredrag /foredragsholdere fra 
lokale arrangement 

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. 
Internasjonale tilbud er til dels 
synliggjort i vår kalender. Ingen 
tips til saker. 

Internasjonal 
gruppe 

1 Delvis utført 
 

0,1 

Tipse om aktuelle saker det kan lages artikler av. Stor aktivitet i BA-næringen, mye 
som omhandler geomatikk. 
Minnet leder av BA-gruppa på 
dette, senest i slutten av august 

BA-gruppa 1 Pågår 0 

Følge opp arbeid rundt standardisering 
 

BA-gruppa er pådriver for å finne 
ut hva som skjer rundt 
standardisering i bransjen. Alle 
faggruppene følger med og gir 
innspill til 
standardiseringsarbeid. 
Innspill fra kommunegruppa: 
IFC og OGC. Artikkel i Posisjon. 

Faggruppene 2 Utført 
   

0,1 

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

Be om artikkel fra deltagere på 
internasjonale konferanser. 
GeoForum er med og arrangerer 
«Innovasjoner med åpne data» i 
Stockholm, i regi av ULI 
Geoforum/GI Norden 

Sekretariatet 2 Utført 0,1 

Innspill mot plan- og byggesaksmiljøet Kontakte forum for kommunale 

planleggere, Kommunalteknisk 

PA-gruppa 2 Utført 0,1 
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forening (plan- og miljø), ev. fl. 
for samarbeid.  Formål:Mer 
samarbeid for å nå større 
nedslagsfelt for felles forståelse. 
Faggruppen kommer med 
forslag til tema for foredrag til 
flere konferanser. 

BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa 
 
Målsetting 4 
GeoForum skal arbeide for at artikler publiseres.  
 
Status 
Det publiseres for få fagartikler fra akademia. 
 
Tiltak Kommentar Utførende Priorit

et 
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. 
"Store datamengder i Geomatikk" 
blir tema i Kart og Plan. Foreslått 
av Alexander S. Nossum.   

Sekretariatet 2 Utført 
 

0,1 

Presentere artikler i Posisjon eller geoforum.no som er 
presentert i andre aktuelle tidsskrift og nettsider 

Eksempelvis på andre medier 
som: Veg, bygg og anlegg, TU, 
utdanning, geografi, medisin. Har 
publisert noen saker i 2016 
(solkart er et eksempel) 

Sekretariatet 
 

3 Vurderes 
fortløpende. 
 

0,1 

Presentere tema fra Kart og Plan i Posisjon på en mer 
folkelig måte 

Mange spennende tema i Kart og 
plan som kan tas videre i 
Posisjon. Notiser fra Kart og 

Sekretariatet 3 Utført 

Corpernicus i 

0,2 
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Plan.Krevende å forkorte 
fagartikler. 

Posisjon nr 2. 

 Teknisk Ukeblad 


