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Arbeidsprogram 2017
Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for hvordan vi skal nå de strategiske hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring.
Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp alle tiltakene. Tiltakene er oppført med prioritering 1, 2 og 3 der 1 er må, 2 er bør og 3 er
kan. Arbeidsprogram bygger på strategiplan 2016 – 2018 som ble vedtatt på Representantskapsmøtet 2016.
Status for hvert tiltak beskrives fortløpende ila året – tiltak som ikke / vanskelig / usikkert lar seg gjennomføre, gjengis med rød
farge. 46 uker ett årsverk, Kari jobber 60 %
Antall tidsbruk (ukesverk)
Ett årsverk er 46 uker
Kari jobber 60 % (27,6 uker)
Kurs/
konferanser Posisjon Prosjekt Styret
7

10

27

2

12
3

Fagpolitisk
LokalAdministra- Medlemsavdelinger aktivitet
Faggrupper Medlem Økonomi sjon
register
4

2

4

3

0,4

6

3
2

5

5

1

1

5
9

5
1

2

1

Marianne har redusert sitt ukeantall med 6 uker pga arbeidsoppgaver tillagt ny stilling.

1

6

5
3

9

Marianne
(sum 48)
Sverre (sum
48)
Kari (28
uker)
Ny stilling
20 uker
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Kompetanse
GeoForum skal være en selvskreven aktør, bidragsyter og pådriver for kompetanseutvikling innen geomatikkfagene.
Status
GeoForum samlet 1 374 deltakere til 9 kurs, seminar og konferanser i 2016.
Det var 3 468 deltagere lokalt og sentralt i 2016. (Fordelingen av deltakere på lokale og sentrale arrangement var hhv. 60 % og 40
%). (2015: 3 528, 63/37%).

Målgrupper
 GeoForums medlemmer
 Geomatikkbransjen
 Geomatikkbrukere i tilgrensende fagområder
 Studenter
 Offentlig sektor
Målsetting 1
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser og seminar.
Status
GeoForum sentralt arrangerte 8 konferanser/samlinger i 2016 (i tilegg til ett kusr), lokalavdelingene 36. Flere lokalavdelinger
samarbeider om å arrangere lokale geomatikkdager. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt konferanse.
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Prior- Status
itet

Tidsbruk
Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)

Tiltak

Kommentar

Utførende

Geomatikkdagene 2017 på Lillehammer 28. – 30. mars

Digital agenda for Norge er
hovedtema.

Programkomitéen 1

Avholdt
Avholdt

Sekretariatet
BA-gruppa

1
1

1
2

Sekretariat

1

2

BA-gruppa

1

4

Sekretariatet

1

1,5

Sekretariatet

2

1,5

Faggruppe bygg
plan og geodata
Faggruppe bygg
plan og geodata

2

3

1

1

Faggruppe bygg
plan og geodata
Sekretariatet

3

0

3

0

Sekretariatet

1

5

GeoForum arrangerte X, Y og Z i Tromsø 18.-19. januar
GeoForum skal arrangerte Stikningskonferansen 2017 på
Clarion Gardermoen 6.-7. februar
GeoForum skal arrangere nordisk kartografikurs i
august/september
GeoForum skal arrangere Den kloke teknologi 2017 i
oktober (Skiftet navn fra Den Kloke Tegning)
GeoForum skal arrangere Geodesi- og hydrografidagene på
Ringerike i november (obs unngå GIS-dagen)
Nasjonal beredskapskonferanse arrangeres i november
2016.
Plan, bygg og geodatakonferansen (tidligere Kommunal
geomatikkonferanse)
Lovendring i matrikkelloven

BA-gruppa ønsker egen
representant i komiteen
Arrangeres i samarbeid med
Kartverket
Arrangeres i samarbeid med
Kartverket.
Kommunal geomatikkonferanse
2016 evalueres
Seminar i tilknytning til
lovendringene.
 Matrikkelens betydning i
samfunnet
Vurdere flere tiltak

Kommunereformen, seminar
Forvaltning av laserdata, nasjonal høydemodell
Starte planlegging av Geomatikkdagene 2018 i Stavanger

4

Kan være aktuelt på kurs når
høydemodellen foreligger.
GD 2018 arrangeres 13. – 15.
mars. Informert Sverige så vi

4
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ikke arrangerer
hovedkonferansen samtidig som
i 2016
Arena for digital agenda
Digital agenda for Norge ,
Sekretariatet
Stortingsmelding 27 (2015-2016)
Komiteens innstilling ble lagt
frem for stortinget 15.11.2016.
Innst. 84 S (2016-2017)
Bør det i tillegg arrangeres en
egen arena? (Foreslått av
styremedlem).
Starte planlegging av XYZ 2018
X Y Z 2017 evalueres
Sekretariatet
Starte planleggingen av Stikningskonferansen 2018
Stikningskonferansen 2017
BA-gruppa
evalueres
Ny organisering av eiendomsoppmåling
Rene informasjonssamlinger om UF-gruppa
hva den nye ordningen blir – og
hva det eventuelt vil kreve av
etterutdanning
Sikre fremtidig deltakelse på kurs og konferanser
Gjøre det enda mer attraktivt for UF-gruppa
studenter å delta på
eksisterende kurs og
konferanser. 15 gratis
studentdeltakere på
Stikningskonferansen og DKT.
Workshop/seminar rundt digitalisering
GeoForum kan ta eierskap til
UF-gruppa
digitaliseringsbølgen, hente
inspirasjon fra andre bransjer og
presentere dette for vår bransje
(som en del av Digital agenda?)
Økt deltakelse på eksisterende konferanser
Markedsføre de eksisterende
UF-gruppa
konferansene bedre – og
bredere.
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa, GD = Geomatikkbedriftene, KGK = Kommunal geomatikkonferanse,
Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres

5

3

0

1
1

1
2

1

1

1

Tidsbruk er
inkludert i
hvert
arrangement

3

0

1

1
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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 2016 arrangert flere temadager lokalt, ingen kurs. GeoForum sentralt arrangerte ett kurs i 2016, – GIS-kurs med 55
deltakere.
Priori- Status
tet

Tidsbruk
Tidsbruk
estimert
faktisk
oppgitt i
(ukesverk)
(ukesverk)

Tiltak

Kommentar

Utførende

Bygg og adresser i matrikkelen i forbindelse med Strategi
for bygninger i matrikkelen.

Vurdere temadag/kurs om
strategien (usikkert når
strategien foreligger)
Kurs etter at loven har trått i kraft
Trer i kraft tidligst 01.07.2017

Faggruppa bygg, 2
plan og geodata
Faggruppa bygg, 1
plan og geodata

2,5

Erfaringsseminar etter at
kokebok for hvordan
implementere GI standarden,
foreligger. Kokebok presenteres
på GD 2017.
3D og romlige planer

Faggruppa bygg, 1
plan og geodata

1

Faggruppa bygg, 2
plan og geodata

1

Lov om eierseksjoner
GI-standarden

Plandag – praktisk relatert

6
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Vurdere å arrangere
Faggruppa bygg, 3
seminar/workshop. Usikker på
plan og geodata
om dette blir i 2017.
Sees i sammenheng med
KOSTRA workshop SSB jobber
med dette.
Internasjonal workshop om FIG i samarbeid med
Internasjonal gruppe ønsker årlig Internasjonal
3
0
Samfunnsutviklerne
seminar med
gruppe
Samfunnsutviklerne.
Innovasjonsprosjektet
GeoForum mottok tilskudd fra
Sekretariatet
1
1
Kurs rundt bruken av åpne data
KMD til prosjektet i 2014.
Prosjektet fortsetter i 2017.
Prosjektet sonderer nå
muligheter for å informere på
nye arenaer
GIS- analyser
Arrangert i september 2016.
Geografisk IT
2
0,5
Kurset kan arrangeres flere
(ny faggruppe)
steder, men noen endringer i
opplegget.
Forslag til at det lages en
konkurranse blant
programleverandørene der
premien blir god omtale (f.eks en
side i Posisjon ser de selv får
presentert sine produkter, heder
som beste analyseleverandør
etc).
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
Arealregnskap

7
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Fellesarena
GeoForum skal være den naturlige fellesarenaen for fagområdene innenfor geomatikk.
Status
GeoForum informerer og kommuniserer med medlemmene, sentrale myndigheter og organisasjoner.
Målgrupper
 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.

8
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Tiltak

Kommentar

Gjennomføre fellesmøte den 7. februar på Felix, Aker
brygge med følgende aktørene: KMD, Kartverket,
Geomatikkbedriftene, KS KommIT, DiBK

Bør det arrangeres flere
Styret
møter ila 2017?
Tema på fellesmøte 7.2
2017:
1. Gjensidig informasjon
2. Digital agenda for Norge
3. Nasjonal geodatastrategi)
4. Organisering av
eiendomsoppmåling,
forslag til endring av
matrikkelloven mv
5. Sentral lagring av FKB
og synkronisering
inklusiv plan
Innledende innlegg før hvert
tema debatteres.
Sekretariatet følger opp
innspill fra møtet.
Link til innlegg og foredrag:
http://www.geoforum.no/fore
drag-fra-fellesmotet-2017/
Klima- og miljødepartementet,
Styret
DSB / Justis og
beredskapsdepartementet (om
E-tinglysning), NITO,
Samfunnsutviklerne,
skognæringen (Norges
skogeierforbund). Ny fagggruppe

Vurdere å gjennomføre fagpolitisk enkeltmøter med ulike
organisasjoner og andre.

9

Utførende

Pri- Status
oritet
1

Tidsbruk
Tidsbruk
estimert
faktisk
oppgitt i
(ukesverk)
(ukesverk)
0,2

1

0,5
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Hvordan sikrer vi fremtidens fagmiljø for geomatikk?

Skal GeoForum være mer aktiv i fagpolitiske saker?

Gi uttalelser til høringer som angår bransjen

Publisere fagpolitiske meningsinnlegg i Posisjon
Nasjonalt geodataråd
 Rådgiving og innspill til arbeidet
 Følge opp GeoForums representant i Rådet
 Følge opp vedtak fra Rådet

10

– kan være aktuelt å ha møte
med Abelia eller andre.
Bruke xx% av Geovekstmidler til
forskning/utdanning/utvikling? I
Sverige bruker de en viss sum til
forskning/utvikling. Ivar finner ut
hvordan dette er organisert.
Sverre og Terje skriver utkast til
henstilling til Geovekst, som
presenteres på neste møte i UFgruppa. Resultatet spilles inn til
Geovekst-forum.
Kan være aktuelt å ha møter
med politikere når lov.prp om
eierseksjonering blir tildelt
komite på nyåret 2017?
Tilgang til grunnboken
Høringer som i i dag vet kommer
2017:
 Endringer i forskrifter til
matrikkelloven.
 Kart- og planforskriften
 TEK 17 (vurderes)
Høringsfrist februar
Hvem kan gi tips?
Forslag til tiltak
https://www.geonorge.no/Geodat
aarbeid/geografiskMona Høiås Sæther er
GeoForum sin representant i
Rådet. Innspill til Rådet, hvordan
påvirke Rådets arbeid?
Innkalling og referat sendes
daglig leder som distribuerer

UF-gruppa

1

0,2

Faggruppe
Bygg, plan og
geodata

2

1

Faggrupper/sekre 1
tariat

2

Redaktøren

1

0,5

Sekretariatet

1

1
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dette til styret. Link til referater:
https://www.geonorge.no/Geodat
aarbeid/geografiskinfrastruktur/Norgedigitalt/nasjonaltgeodatarad/referater/

Arena for digital agenda
 Rådgiving og innspill til arbeidet
 Digital agenda er hovedtema på GD 2017

Nasjonal geodatastrategi
 Følge opp vedtaket i Rådet

Nasjonal geodatastrategi

11

Følge opp innspillene fra GF
som Rådet har prioritert som
oppgaver.
Agendaen er lagt frem for
Sekretariatet
Stortinget
https://www.stortinget.no/no/Sak
er-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Innst
illinger/Stortinget/20162017/inns-201617-084s/
Ønsker styret flere tiltak? (Se
innspill fra UF gruppa seminar
vedrørende digitalisering)
Strategien definerer mål og
Sekretariatet
prioriteringer for staten og
kommunesektoren – og gir også
retning for andre aktører.
Nasjonalt geodataråd, står bak
strategien.
https://www.geonorge.no/Geodat
aarbeid/geografiskinfrastruktur/Norgedigitalt/nasjonal-geodatastrategi/
I den foreløpige strategien er
UF-gruppa
utdanningene usynlig. UF-har
sendt notat til Rådet, hvor man
synliggjør bekymringen for

2

2

0,5

1

0,2
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utdanningene i Norge. Mona H.
Sæther er GeoForums
representant i rådet.

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

Utførende

Pri- Status
oritet

Følge opp strategi for sosiale medier

Være til stede og tilgjengelig for
medlemmer og øvrige i sosiale
medier
Sendes til medlemmer av
GeoForum og
Samfunnsutviklerne
Det foreligger retningslinjer for
redaksjonskomite. Mangler en
person fra kommunal sektor i
komiteen,

Sekretariat

2

Tidsbruk
Tidsbruk
estimert
faktisk
oppgitt i
(ukesverk)
(ukesverk)
2

Sekretariat

1

15

Sekretariat

2

0,5

Posisjon 4 nummer per år.

Videreutvikling av Posisjon
Hvordan?

12
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Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og Plan

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum
Få flere med på e-postlisten til nyhetsbrev.

Informere lokalavdelingene om hva GeoForum jobber med
GeoForum bør også være til stede på
utdanningsinstitusjoner på høsten og informere om sine
aktiviteter og medlemskap for nye studenter
Send nyhetsbrev til de oppdaterte kontaktpersonene.
Viktige saker fra Posisjon tas med i nyhetsbrev og på
geoforum.no
Være til stede i sosiale medier -Twitter og Facebook

GeoForum.no bør være en side med link til andre nettsider
som inneholder veiledning, prinsipputtalelser og vedtak fra
fylkesmann i aktuelle saker ihht matrikkelloven og pbl.
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Sekretariat

1

Sekretariat

1

1,5

Sekretariat

2

0,2

1

2,5

Sekretariat

1

1

Nyhetsbrev kan kun sendes til
medlemmer og de som har
samtykket i å motta nyhetsbrev.
Egen avkryssing på
påmeldingsskjema
GeoForum skal være til stede og Sekretariat
synlig i utvalgte sosiale medier.
Dette er et supplement til – og
en forlengelse av – hjemmesiden
vår. (tidsbruk innbakt i strategi)

2

0,2

1

Tidsbruk
medberegnet i
strategi for
sosiale
medier

Styret må ta stilling til om GF
jobbe med dette.

3

GeoForum støtter Kart og Plan
med kr 65 000 per år.
Samfunnsutviklerne sender selv
Posisjon til sine medlemmer via
nyhetsbrev.GF sender
oppdaterte adresselister før
utsendelse av hvert nummer.
Nyhetsbrev skal sendes ut minst
8 ganger i året
Ha med en egen avkrysning i
alle påmeldingsskjemaer:
«Ønsker å motta nyhetsbrev fra
GeoForum»
Innlegg på lokale
geomatikkdager
Det legges opp til dette i 2017

Sekretariat
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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

Prior- Status
itet

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

UF-gruppa mener at 15
studentmedlemmer bør få delta
gratis på Stikningskonferansen
og DKT. Konferansene er i dag
økonomisk stabile for GeoForum
– og kan derfor forsvare gratis
studentdeltakelse. Dette vil også
sikre rekruttering til
konferansene i fremtiden.
Sekretariatet / programkomiteer
bør kontinuerlig vurdere å
invitere studenter til å holde
foredrag/ innlegg på sentrale
arrangement
Stian Rostad, NMBU, sitter til
han er ferdig med studiene
sommeren 2017. Da velges en
ny studentrepresentant for to år
– forutsatt at man er student i
begge årene.

Sekretariat

1

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)
0,2

Sekretariat/ UFgruppa

1

0,2

UF-gruppa

1

0,2

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

Studentrepresentant i UF-gruppa

14
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Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene til
15 studentmedlemmer. De som bidrar i GeoForums arbeid
prioriteres.

Informasjon om dette sendes ut i
januar. Lærere ved
utdanningsinstitusjonene bidrar
med å spre info om
studentstipendet. Studenter kan
også oppfordres til å søke om å
søke stipend hos private i
bransjen.
Synliggjøre studentene på Geomatikkdagene
Studentene kan få en egen
stand i utstillingen på
konferansen. Her kan de bli
utfordret til å definere innholdet
selv – om det er
posterpresentasjoner, eller
muntlig gjennomgang av temaet
for masteroppgaven sin.
Studentene får også egen farge
på halsbånd/deltakerbevis.
Ha en nyutdannet representant i en eller flere styrer / utvalg Tilstrebes. Sekretariatet har få
/ programkomitéer
kontakter i studentmiljøet.
Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte
Direkte link mellom geoforum.no
sommerjobber på www.geomatikkbransjen.no og på
og geomatikkbransjen.no og
geoforum.no
geomatikkbedriftene.no. Kontakt
bedriftene ved GB, Vegvesenet
med flere å synliggjøre
muligheten. GF forespurt om
dette.
Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler.
Linjeforeningen på NMBU er
Sendes til linjeforeninger og fagansvarlige
aktiv, litt mer uklart hva som
skjer med foreningen på NTNU
Trondheim.
Informere om geomatikkstipendet til utdanningsinstitusjoner Frist for å søke stipend er 15.
april, 15. august og 15.
desember.

15

Sekretariatet

1

0,4

0,2

Sekretariat

Sekretariatet

1

RePro

2

0,1

RePro

2

Tidsforbruk
tatt med i
tiltaket
nyhetsbrev
0,2

1
Sekretariat
sender info til UF-
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Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på
nettsiden, i Posisjon og Kart og Plan
Det var tidligere foreslått å etablere
"ung-geomatiker"-gruppe som i Geoforum Danmark.
Dette er senere ivaretatt med å etablere
faggruppaGeografisk IT (etablert i januar 2017)

16

gruppa i god tid
før hver frist.
Sekretariat

Settes som krav blant annet til
dem som vinner årets beste
bachelor-/ masteroppgave.
Mål: Skape et faglig og sosialt
Geografisk IT
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
lyst på sponsing av arrangementer må du være aktiv i
gruppen.

1
3

0,4
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Søke om medlemskap i Samarbeidsforum for ledninger i
grunnen (SLG)

Om SLG
Sekretariat
Stadfestet av arbeidsgruooen i
SLG blir medlem av forumet ved
Gro M. Gjervold i mars 2017.
Sekretariat

0,1

Følge opp innspillene fra faggruppene om
forventninger/oppgaver og finansiering
UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet

0,2

Målsetting 4
GeoForum skal være engasjert i utdanning og forskning.
Status
Tiltak

Kommentar

Utførende

Priori- Status
tet

Nødvendig utdanning i forbindelse med ny organisering av
eiendomsoppmålingen

UF-gruppa skal engasjere seg i
nødvendig utdanning som følge
av autorisasjonsordning

UF-gruppa

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

17

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)
(tidsbruk
tatt med
under
planleggin
g av
seminar
om samme
tema)
0,1
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Ikke utført i 2016. Kartverket
arrangerer Hackathon, hvor det
samles mange studenter.

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
18

1303

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.

Tiltak

Kommentar

Utførende

Priori- Status
tet

Geomatikkstipendet

Frist for å søke stipend er 15.
april, 15. august og 15.
desember. To søknader til
utdelingen 15. april.
Geomatikkbegrepet ble drøftet
på lederkonferansen i tillegg til
definisjon i rapport fra bestikket i
Posisjon 1-2017.
Artikkelserie i Posisjon hvor man
synliggjør hva som gjøres av
forskning på ulike campus.
Økt aktivitet på facebook
Arrangere egen workshop på
GD17 – samt stipend til utvalgte
deltakere med planfaglig
bakgrunn

Geomatikkstipen
det

1

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)
0,2

Redaktør

3

0

Artikkelserie i Posisjon for å profilere geomatikkbegrepet

Profilere forskningen
Geomatikkbransjen.no oppdateres i perioden januar-juni.
Etablere bedre kontakt mot plan-miljøet
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UF1
gruppa/sekretaria
t
1
Sekretariat
1

0,2
0,5
1

1303

KMD sender info om
arrangement til sine fagmiljø
innen plan

Målsetting 2
GeoForum skal bidra til økt rekruttering.

Status
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

Geomatikktimen (GIS-dagen hele året)

Lokalavdelingene får tildelt
RePro
midler etter søknad til
informasjon til elever om bruk
geomatikk fra fondet «kart i
skolen». Gjelder til bruk på GIS
dagen/GIS-dagen hele året.
GeoForum kan ta koordinatorrolle. Sende ut arrangementliste,
eget nyhetsbrev med, sette folk i
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Utførende

Priori- Status
tet

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
oppgitt i
(ukesverk)
(ukesverk)

3

0,4

1303

GIS dagen hele året

Geomatikk i skolen
Nettportalen www.geomatikkbransjen.no
 Få flere historier fra bransjen
 Få flere muligheter fra bransjen

Følge opp linker og innhold på Utdanning.no o.l. sider
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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 GeoForumreklamemateriell?
Lag ferdig opplegg som kan
benyttes av flere.
GeoCaching på arrangementer,
f.eks. på GIS-dagen og andre
arrangement og skolebesøk.
Lokalavdelingene kan søke
midler fra fondet kart i skolen til
tiltak rettet mot elever. Tildeles
etter søknad.
Aktivisere lærere på
Geomatikkdagene.
Viktig med nye bidrag i januarapril hvert år, før søknadsfrist til
høyere utdanning.
Styringsgruppa vurderer om
GeoForum og de andre partene
skal være synlige i denne
portalen.
Blant annet mangler info om
GIS. Tatt kontakt med
Utdanning.no både i 2015 og
2016 om dette, med svar om at
«det tar tid å oppdatere siden

Sekretariatet

1

0,2

Programkomite

1

0,2

RePro

1

0,5

RePro

1

0,2

1303

Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver
til allmenheten

Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver
til allmenheten
Velge ut beste bachelor-/masteroppgave

Vurdere samarbeid med landets Vitensentere

Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter

Kan og bør GeoForum ha utstilling på aktuelle arenaer?
Ikke bare på kurs og konferanser, men på f.eks
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med kvalitetssikret info».
Videreføres
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 posterpresentasjoner, også gjort på
Kartografikurset.
Artikler i Posisjon betales kr
2 000 per artikkel.

UF-gruppa

1

0,2

UF-gruppa

1

0,2

Styringsgruppa i RePro bruker kr
40.000 kroner til å premiere
beste bachelor-/masteroppgave.
UF-gruppa nedsetter komite som
skal finne to vinnere for 2016.
Naturlig at vinnerne kan
presentere oppgaven på aktuelle
arrangement. Skal skje en
vurdering i januar 2017,
presenteres på GD 2017.
Samtaler med Inspiria.
RePro
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
Innhente tall fra
UF gruppa
geomatikkutdanningene.
UF-gruppa registrerer hvem som
starter studier til høsten.
Sekretariat

1

0,2

3

O,2

1

0,1

3

1

1303

karrieredager på universiteter eller i andre sammenhenger.
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

Prio Status
ritet

Bruke sosiale medier

Bør GeoForum ha egen gruppe
på LinkedIn?

Sekretariatet

2

Opprette egne facebook-arrangement for konferansene

Lett å like og dele
Sekretariat
arrangementene for medlemmer
og andre interesserte.
Sekretariatet mottar mange tips Sekretariatet
om aktiviteter innen geomatikk.
Legges i aktivitetskalenderen på
geoforum.no.
Nyhetsbrev skal sendes til flere Sekretariatet
målgrupper.
Nyhetsbrev sendes til
medlemmer og de som har meldt
seg på som mottaker av

1

0,1

1

0,2

Oppdatert aktivitetskalender

Via nyhetsbrev
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1

.

1,1

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)
0,2

1303

Etablere foredragspool med aktuelle tema og
foredragsholder fra lokale geomatikkdager
Formidle spennende nyheter/forskning fra internasjonale
organisasjoner.

Tipse om aktuelle saker det kan lages artikler av.
Følge opp arbeid rundt standardisering
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nyhetsbrev via
påmelidngsskjema
Er dette fremdeles aktuelt?
Lokalavdelingene ser på
program fra andre lokale
arrangement.
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.
Etablere «fadderordning» mot
forskningsmiljøene.
Oppdatere jevnlig i
styret/Posisjon.
Ingen tips til saker mottatt 2016
Stor aktivitet i BA-næringen, mye
som omhandler geomatikk.
Har ikke mottatt tips.
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 (Øyvind Root og
Morten Borrebæk).
Sekretariatet kan ikke bruke tid
på å delta i møter i

Sekretariatet

3

Internasjonal
gruppe

1

0,2

BA-gruppa

3

O,1

Faggruppene

2

0,1

1303

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

GeoForum informerer om aktiviteter i GI Norden

Innspill mot plan- og byggesaksmiljøet

BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa

Målsetting 4
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standardiseringsutvalget, for
omfattende
Be om artikkel fra deltagere på
internasjonale konferanser.
De som mottar stipend fra GF til
å delta på int. konferanser,
skriver i Posisjon
Sverre er Norges representant i
GI Norden og er både med og
planlegger tverrnasjonale
aktiviteter og informerer om
disse!
Kontakte forum for kommunale
planleggere, Kommunalteknisk
forening (plan- og miljø), ev. fl.
for samarbeid.
Årlig konferanse på Geilo, Forum
for plan- og bygningsrett
http://www.pblforum.no/ )..
Kartlegge om vi skal
samarbeide. Formål:
Mer samarbeid for å nå større
nedslagsfelt for felles forståelse.
Faggruppen kommer med
forslag til tema for foredrag.

Sekretariatet

PA-gruppa

1

0,3

1

Tidsbruk er
estimert
under
"Prosjekt"

2

.

0,1

1303

GeoForum skal arbeide for at artikler publiseres.
Status
Det publiseres for få fagartikler fra akademia.
Tiltak

Kommentar

Innspill til fagartikler i Kart og Plan i tillegg til temautgaver

Innspill fra Alexander til et
Sekretariatet
temanummer i 2017:
Store datamengder i Geomatikk"
Tema kan omhandle hvordan vi
samler inn og prosesserer (i.e.
høydemodell). Hvordan vi
bearbeider (GIS). Hvordan vi
verdiøker store data sammen
med andre store datasett (finans,
risiko, etc).
Etterspurt stoff til temanummeret
i Posisjon 3-2016
Eksempelvis på andre medier
Sekretariatet
som: Veg, bygg og anlegg, TU,
utdanning, geografi, medisin.

1

2

0,1

Mange spennende tema i Kart og Sekretariatet
plan som kan tas videre i
Posisjon. Notiser fra Kart og
Plan. Vurderes kontinuerlig.
Krevende å forkorte fagstoff.
Sekretariatet

2

0,3

3

0,1

Presentere artikler i Posisjon eller geoforum.no som er
presentert i andre aktuelle tidsskrift og nettsider
Presentere tema fra Kart og Plan i Posisjon på en mer
folkelig måte

Det kan være en ide å ta opp ambisjonen om å få publisert
en artikkel om geomatikk i andre tidsskrift/aviser. F.eks
TerraTecs skanning av Norge.
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Utførende

Priorit Status
et

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)

1303

Sekretariatet kan delta på andres arrangementer, f.eks
brukerkonferanser. Vil gjøre GeoForum mer synlig – og
styrke oppfatningen av at GeoForum følger med på hva
som skjer i bransjen.
GeoForum ved sekretariat eller styre er aktive i BAnettverket og på møter her. Vil gjøre GeoForum mer synlig
– og styrke oppfatningen av at GeoForum følger med på
hva som skjer i bransjen.
TU= Teknisk Ukeblad
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Synliggjøring av GeoForum

Sekretariatet

1

1

Synliggjøring av GeoForum

Sekretariatet

2

0,5

