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ÅRSBERETNING FOR 2017
1 Oppsummering
Kort resyme av årsberetningen:
• GeoForum består av et sentralt ledd med sekretariat i Hønefoss og 15 lokalavdelinger.
• Representantskapet er GeoForums høyeste organ. Det består av representanter fra lokalavdelingene og styret.
• GeoForum har 5 faggrupper som bidrar med faglige innspill og aktiviteter.
• GeoForum har 1 839 medlemmer (personlig medlemmer og bedriftsmedlemmer). Medlemstallet er det laveste på mer enn 10 år
• GeoForum sentralt og lokalt har samlet 3 378 deltakere på sine arrangement.
o GeoForum sentralt har hatt en økning på 100 deltakere de to siste årene. 1 427 deltakere på 8 kurs og konferanser i tillegg til ca. 60
deltakere på samlinger i innovasjonsprosjektet
o Lokalavdelingene har samlet 1 951 deltakere på sine arrangement – 90 færre enn året før.
• Innovasjonsprosjektet for å bidra til økt bruk av frie kartdata ble avsluttet i 2017. Prosjektet har samlet vel 260 personer ila de tre årene
prosjektet har vart.
• Rekruttering- og profileringsprosjektet er tilbakeført til Utdanning- og forskningsgruppa
• Regnskapet viser resultat kr 59 903 mot et budsjettert underskudd kr 166 500. Årsaken er rekordhøy deltakelse på konferanser, lave
hotellkostnader på Geomatikkdagene, utvidelse av sekretariatet med 0,4 årsverk fremfor budsjettert 1 årsverk.
2 Innledning
Årsberetning beskriver GeoForums tilstand.
Kapittel 12, årsrapporten viser status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2017. Dette er tiltak for å nå GeoForums strategiske hovedmål
kompetanse, fellesarena og synliggjøring.
3 Organisasjon og administrasjon
GeoForum besto ved årsskiftet 2017/2018 av 15 lokalforeninger med til sammen 1 839 medlemmer herav 1 586 personlige og 253
bedriftsmedlemmer. Dette er en nedgang på 16 personlige medlemmer og 4 bedriftsmedlemmer det siste året. Det vært en nedgang på 189
personlige medlemmer de to siste årene, mens antall bedriftsmedlemmer har vært stabilt. Studentmedlemskap utgjør vel 6 % av alle personlige
medlemmer, dette er en økning på 2 % de siste årene. Alle medlemmene er medlemmer i lokalavdelingen, hovedsakelig ut fra hvor de er bosatt.
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Medlemsutvikling:

Dato

Grafen viser medlemsutvikling personlige medlemmer:

Totalt

Personlig
Bedriftsmedlemmer medlemmer

31.12.2017

1839

1586

253

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

GeoForum har fem faggrupper. Faggruppene er de viktigste bidragsytere til faglig aktivitet sentralt. Mer om faggruppene i kapittel 12.
Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten (bakerst i årsberetningen).
Sekretariatet har bestått av daglig leder Marianne Meinich, prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann og økonomi- og administrasjonsansvarlig Kari
Raastad frem til 30. juni til sammen 2,6 årsverk. Kari Raastad valgte å pensjonere seg etter nærmere 30 år i sekretariatet den 30. juni.
Styret vedtok våren 2017 å utvide sekretariatet med en 100 % stilling fra 1. august for å styrke og utvikle sekretariatet slik at det til sammen ble
3,6 årsverk i sekretariatet. Innholdet i stillingen ble omgjort noe da Kari Raastad sa opp. Wenche Øksnes Fjeldavli ble ansatt i 100 % stilling som
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rådgiver. Hennes arbeidsoppgaver er økonomi og medlemsregister i tillegg til arbeidsoppgaver tillagt stillingen som ble utlyst. Sekretariatet
består av tre årsverk ved årsskiftet som er en utvidelse på 0,4 årsverk.
Sekretariatet ivaretar GeoForums løpende funksjoner i samsvar med vedtatte arbeidsprogramt og budsjett, iverksetter styrets vedtak, er et
serviceorgan for lokalavdelingene gjennom blant annet påmeldingsskjema, legge ut informasjon på nettsidene, utfakturering og oppfølging av
lokale arrangement.. Sekretariatet har utfakturert 15 arrangement for lokalavdelingene samme antall som i 2016.
Sekretariatet yter sekretariatsbistand til faggruppene og følger opp faggruppenes vedtak. Daglig leder er redaktør for Posisjon. Hele sekretariatet
bidrar i større grad ved utgivelse av Posisjon i forhold til tidligere år.
Representantskapsmøtet ble avholdt 28. mars på Lillehammer hotell. Etter representantskapsmøtet har styret følgende sammensetning:
Leder:
Terje Midtbø, NTNU
Nestleder:
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
Styremedlemmer:
Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune
Andreas Holter, Terratc AS
Alexander S. Nossum, Norkart AS
Karoline A. Skaar, Kartverket
Rune Strand Ødegård, NTNU Gjøvik
Varamedlemmer:
1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet
2. Simen Slotta, Landbruksdirektoratet
Fagrevisor:
Office Center ADB ved Kjell Erik Magnussen. Fagrevisor reviderer årsregnskapet og bistår med regnskapet etter
behov.
Kritiske revisorer:
John Gran, Norkart AS og Georg Langerak, Kartverket ble gjenvalgt. Kritiske revisorer skal påse at styret følger
vedtektene og representantskapets vedtak og intensjoner. De skal også revidere regnskapet.
Valgkomité:
Gro M. Gjervold, Heidi Birkeland og June Breistein. June Breistein trakk seg senere av helsemessige årsaker. Bernt
Audun Strømsli ble valg som medlem i valgkomitéen på ekstraordinært representantskapsmøte 10. januar 2018 for
å opprettholde en fulltallig valgkomite.
Arbeidsutvalget (AU):
Terje Midtbø, Heidi Liv Tomren og Alexander S. Nossum, Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og et
styremedlem valgt av styret. AU får sitt mandat fra styret.
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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.
Det er avholdt 12 styremøter og behandlet 132 saker, (9 styremøter 1. halvår totalt 8 fysiske møter og 4 på Skype). De siste årene har det vært
vanlig med 10 styremøter der det har vært behandlet vel 80 saker. Det legges i fremtiden opp til 6 styremøter per år i tillegg til Skype møter ved
behov. Godkjent saksliste og referat legges ut på nettsidene: http://geoforum.no/om-geforum/styredokumenter/ .Styret avholdt 2- dagers møte i
Oslo med nytt styre og vararepresentanter og 2-dagers styremøte i Kristiansand i forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan for 2019 – 2021.
Av saker som styret har arbeidet med i 2017 nevnes spesielt medlemsmodell der styret har sett på hvordan gjøre det mer attraktivt å være medlem
i GeoForum. Styret har også sett på hvordan de kan følge opp intensjonen med overføring av deler av kontingenten til lokalavdelingene slik
GeoForum Troms foreslo under Representantskapsmøtet 2017. Arbeidet med ny strategiplan er allerede nevnt. Styret vil involvere og drøfte
viktige saker med lokalavdelingene før beslutninger tas. Disse sakene var derfor tema på lederkonferansen i januar 2018.
For å følge opp intensjon om overføring til lokalavdelingene, har styret opprettet et reisestipend fra 2018 som skal brukes til å dekke store
reisekostnadene for lokalavdelingene etter søknad. Lokalavdelingen betaler ikke andel av stipend, kr 2000 i 2018. Sekretariatet tar ikke betalt for
utfakturering av lokale arrangement. Samlet utgjør dette tilsvarende beløp foreslått overført til lokalavdelingene på representantskapsmøtet 2017.
Styret gjennom AU utarbeidet et dokument for avklaring av sentrale roller og oppgaver i GeoForum i 2016 – dokumentet ble vedtatt i mars 2017.
Dette er et dynamisk dokument som kan brukes som oppslagsverk for styret og sekretariatet.
Det er brukt kr 167 212 til styremøter i 2017 mot budsjettert kr 70 000 (konto 7300). Årsaken til dette er i hovedsak flere møter 1. halvår.
I tillegg ble det avholdt to styresamlinger over to dager mot budsjetterte en samling. Styresamlingene kostet kr 45 320 i tillegg til reisekostnader.

4 Strategiplan og arbeidsprogram
GeoForums strategiplan 2016–2018 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2016 og er gjeldende til og med 2018. Styrets vedtatte arbeidsprogram
for 2017 ble lagt frem til orientering på representantskapsmøtet 2017. Arbeidsprogrammet inneholder tydelige tiltak, ansvarlig, antatt tidsbruk,
prioritet og status til hvordan nå hvert av hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring. Forslag til arbeidsprogrammet ble lagt frem på
lederkonferansen 2017 for innspill før den ble vedtatt av styret. Årsrapporten (siste del av årsberetningen) viser status for hvert tiltak i
arbeidsprogrammet for 2017.

6

Sak 5-R2018- Årsberetning 2017

Styret har utarbeidet forslag til ny strategiplan fra 2019 – 2021 som legges frem på representantskapsmøtet 2018 for behandling. På den måten
kan styre starte utarbeidelse av arbeidsprogram og budsjett for 2019 basert på strategiplan for 2019 – 2021. Styret har lagt inn satsingsområder i
strategiplanen som angir hva GeoForum skal jobbe spesielt med i perioden. Satsingsområdene er Organisasjonsutbygging og Nå ut over egne
fagmiljø. Lokalavdelingene ble oppfordret med å komme med innspill til arbeidet. Ny strategiplan blir presentert på representantskapsmøtet
2018. Link til strategiplan 2016 -2018

5
Sentrale arrangementer
Sentralt er det i 2017 gjennomført 8 konferanser og kurs med til sammen 1 424 deltakere. (Tilsvarende tall i 2016; 10/ 1 374 deltakere, 2015; 7/
1312 deltakere, 2014: 10/ 1 449 deltakere, 2013; 14/1 518). Det ble arrangert to kurs i 2017, ett i 2016.
Den Kloke Teknologi hadde rekorddeltakelse med 315 deltakere som var 25 flere enn 2016 i tillegg til 21 utstillere som 2016. De øvrige faste
konferanser hadde en samlet nedgang på 143 deltakere i forhold til 2016.
Deltakerantallet fremkommer i årsrapporten (bakerst i dokumentet).
6 Rekrutterings- og profileringsprosjektet
Rekruttering- og profileringsprosjektet (RePro) ble i 2017 tilbakeført til Utdanning- og forskningsgruppa, slik at det nå er faggruppa som er
«styringsgruppe» for prosjektet. RePro opererer likevel med eget budsjett, uavhengig av faggruppens budsjett (konto 7370). Det ble brukt totalt
kr 108 309,- i prosjektet i 2017, som deles på GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene med 36 103 på hver.
I 2017 har Rekruttering- og profileringsprosjektet konsentrert seg om tre ting:
• Adwords-kampanje på Google
• Tilstedeværelse og gode historier fra bransjen og om teknologi på facebook
• Beste geomatikkoppgaver
Det er brukt ca. kr 65 000,- i prosjektet i år. Det vil i tillegg måtte settes av kr 40.000,- av årets budsjett på en balansekonto, som skal brukes til å
belønne studenter for årets beste geomatikkoppgaver. www.geomatikkbransjen.no fungerer nå mest som en statisk side med generell
informasjon om studiesteder og karrieremuligheter. Oppdateringer skjer i hovedsak på facebook.com/geomatikk.
Utdanningsinstitusjonene melder om gode søknadstall i 2017.
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7 Innovasjonsprosjektet
GeoForum søkte i august 2014 Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om støtte til et prosjekt for innovasjon og samfunnsgevinst i
bruk av frie kartdata. I desember 2014 fikk vi kr 275.000,- over statsbudsjettet til prosjektet. For å nå nye brukergrupper har vi fokusert på å finne
egnede arenaer for å presentere prosjektet. I den grad det har vært mulig har vi søkt mot arbeidsfellesskap hvor unge entreprenører/ start ups
holder til. Vi har også søkt oss mot utdanningsinstitusjoner. Prosjektet har hatt ni antall samlinger i 2015-2017. Disse har fordelt seg både på
arbeidsfellesskap / IT / startups og utdanningssektoren. Til sammen har det vært rundt 260 tilhørere totalt på disse ni samlingene (ca 100
deltakere på tre samlinger i 2015, ca. 100 deltakere på tre samlinger i 2016 og ca. 60 deltakere på tre samlinger i 2017)
Av tildelingen over statsbudsjettet gikk kr 105 522,- som inntekt til GeoForum for prosjektledelse og administrasjon i årene 2015 – 2017. Dette
fordeler seg til kr 34 322 i inntekt til GeoForum i 2017, kr 36 000 i 2016 og kr 35 200 i 2015.
8 Lederkonferansen
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 alle faggruppene var representert. 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.
Følgende saker ble lagt frem og drøftet i plenum: Geomatikkbegrepet, OU-prosessen, Arbeidsprogram og budsjett 2017, ny modell
medlemskontingent, stipend og informasjon fra sekretariatet. Referat fra lederkonferansen:
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/01/Referat-fra-Lederkonferansen-2017.pdf
Innspill fra lederkonferansen blir fulgt opp av sekretariatet og styret.
9 Fagpolitisk aktivitet
GeoForum arrangerte fellesmøte 7. februar med KMD, Kartverket, KS, DiBK og Geomatikkbedriftene. Bakgrunnen for fellesmøte var å drøfte
saker i fellesskap fremfor i møter med hver enkelt.
Agenda for møtet:
• Gjensidig informasjon fra deltakerne
• Digital agenda for Norge St. melding 27 (2015-2016), Innledning ved saksordfører (Transport- og kommunikasjonskomitéen)
• Nasjonal geodatastrategi. Innledning ved leder for nasjonalt geodataråd, Alvhild Hedstein
• Organisering av eiendomsoppmåling. Innledning av Dag Høgvard, KMD
8
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• Sentral lagring av FKB og geosynkronisering. Innledning av Otto Richard Eide, Trondheim kommune
Referatet er lagt ut her: http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/02/Godkjent-referat-fra-fellesmøte-2017.pdf Innspill ble fulgt opp av
sekretariatet.
GeoForum inviterte til møter med hver enkelt, fremfor fellesmøte 2. halvår 2017 på bakgrunn av tilbakemeldinger aktørene. GeoForum har hatt
møte med KMD, Geomatikkdbedriftene, Kartverket og Samfunnsutviklerne. Agenda for møtene har vært gjensidig informasjon, samarbeid,
Posisjon – bidrag og forventninger til, Nasjonal geodatastrategi, FIG Working Week 2023 (for å kartlegge interessen og nødvendig bidrag i en
eventuell planlegging og gjennomføring av konferansen), forslag til endringer i Matrikkelloven, møteform for møtene og Digital Agenda (St.
meld. 27, 2015-2016). Det er tatt initiativ til møte med KS og DiBK i felleskap i tillegg til NITO men disse møtene er av praktiske årsaker utsatt
til 2018.
GeoForum ga høringssvar til regjeringens forslag til endringer i matrikkellova mm i november 2016. Høringssvaret belyste ulike syn på saken.
Dette gjaldt spesielt forskjelliges synspunkt på forslaget om oppheving av det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling. Regjeringen foreslo
lovendring i matrikkelloven 16. juni - Prop. 148 L (2016–2017). Saken ble tildelt Kommunal- og forvaltningskomiteen høsten 2017.
Forslag til endringer i matrikkellova mm. har vært tema på lokale geomatikkdager, i Posisjon og Plan, bygg og geodata konferansen i november.
Dette er en viktig sak for mange av GeoForums medlemmer. Saken har vært tatt opp i styret i flere møter. Det ble bestemt at GeoForum skulle
presentere en nyansert uttalelse i høringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen i januar 2018 basert på høringsuttalelsen fra GeoForum
november 2016. En evaluering av GeoForums behandling er sak i styremøte i mars 2018.
10 Økonomi
GeoForum har opparbeidet seg en solid egenkapital kr 5 072 285. Styret er opptatt av hvordan dette kan komme medlemmene til gode. Styret
vedtok våren 2017 at det skulle utlyses en 100 % stilling for å styrke sekretariatet. Det skal være økt profesjonalitet i flere ledd, bl.a. ved
gjennomføring av kurs og konferanser. Det settes av midler til økt bruk av innleid hjelp ved gjennomføring som tekniker og Key note speaker og
dette fører til økte varekostnader for kurs og konferanser. Styret har bevilget mer til faggruppene for å tilfredsstille til økt aktivitet i faggruppene
til tiltak som på sikt kan gi inntekter til GeoForum. I tillegg er styret opptatt av synliggjøring av GeoForum på flere arenaer noe som fører til økte
reiseutgifter og tid brukt til dette.
GeoForum må til enhver tid ha en økonomi som samsvarer med organisasjonens økonomiske forpliktelser, arbeidsprogram og
arbeidsgiveransvar. Drift av sekretariatet utgjør ca. 30 % av GeoForums totale kostander.
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Lokalavdelingene dekker sine egne oppholdsutgifter på lederkonferansen, mens GeoForum dekker reiseutgiftene. GeoForum sentralt dekker også
reiseutgifter for representanter på representantskapsmøtet. På styremøte etter lederkonferansen 2018 ble det også vedtatt å dekke flere av
lokalavdelingenes utgifter, se side 7.
Inntekter fra medlemskontingenten går uavkortet til GeoForum sentralt. Hvordan dette likevel kan tilfredsstille lokalavdelingene til å bidra til å
rekruttere medlemmer, var tema på lederkonferansen 2018 og følges opp på samlingen for lokalavdelingene under Geomatikkdagene 2018.
GeoForum fikk en henvendelse fra skatteetaten i desember 2016. Skatteetaten stilte spørsmål til om vår kurs- og konferansevirksomhet gav
grunnlag for å betale merverdiavgift (mva). Sekretariatet har søkt juridisk bistand i denne saken. Dette har ført til økte og uforutsette kostnader
(konto 6720) kr 72 830. Kontoen har tidligere kun vært brukt til utgifter til fagrevisor ved årsoppgjør (kr 33 863 i 2016). I denne saken har
sekretariatet blitt gjort oppmerksom på og innrømmet at vi skulle ha betalt mva når vi fakturerer lokalavdelingene for jobb ifm lokale
arrangement. Skatteetaten har ikke gjort vedtak i saken per 26. februar 2018. Vi har ikke hørt fra skatteetaten etter at vi har sendt over store
mengder dokumentasjon på forespørsel, siste forsendelse var 30. juni 2017.
På lederkonferansen 2018 ble det stilt spørsmål til GeoForum og ny personallovgivning som trer i kraft mai- 2018. Vi har søkt juridisk
kompetanse på dette området og har startet arbeidet med hvordan vi kan tilfredsstille ny lovgivning. Det krever bl.a. hvordan sekretariatet kan
utfakturerer lokale arrangement. Dette krever nytt program for medlemsregister som sekretariatet tar sikte på å installere 2. halvår i 2018.
Budsjett 2017
Styrets forslag til budsjett ble lagt frem på lederkonferansen 2017. Budsjettet ble vedtatt på styremøte etter lederkonferansen. Budsjettet viste et
negativt resultat kr -166 500
Resultat
Årets resultat er et overskudd på kr 59 903.
Det skyldes rekordstor deltakelse på Den Kloke Teknologi, tilnærmet rekorddeltakelse på Plan, bygg og geodatakonferansen i november.
Geomatikkdagene ga et meget godt overskudd. Dette skyldes i hovedsak lave hotellkostnader.
Vi søkte og fikk tilskudd over statsbudsjettet til heving av lokal plankompetanse. Dette førte til at vi kunne tilby gratis deltakelse på egen
plansesjon både på Geomatikkdagene og Plan, bygg og geodata- kommunal geomatikkonferanse. Bedre resultat skyldes også lavere
lønnskostnader fordi sekretariatet ble utvidet med 0,4 årsverk fremfor 1 ekstra årsverk fra 1. august som budsjetterte
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Inntekter:
GeoForums samlede inntekter var kr 9 381 028, kr 1 261 835 høyere enn 2016.
GeoForum har kun en gang tidligere hatt høyere omsetning - i 2010 med kr 9 718 580
• 82,3 % av samlede inntekter kommer fra kurs- og konferansevirksomhet. Det er 2 % høyere enn de tre siste årene.
• 14 % fra medlemskontingent, 2 % lavere enn tre siste år
• 2, 3 % fra annonseinntekter Posisjon (4 nummer) og nettsidene. Det er som i 2016, med 3 utgivelser av Posisjon. 2014; 4,3% med 6
nummer av Posisjon).
Utgifter:
Utgiftene i 2017 kr 9 321 125 – (1 472 097 mer enn i 2016). (2016 kr 7 848 028, 2015; 7 613 070, 2014 kr 8 380 967)
•
•

64 % var samlet varekostnader av totale utgiftene, herav var 59,9 % av utgiftene var knyttet til kurs og konferansevirksomhet. Dette er en
vanlig prosentandel
24 % var lønnskostnader, noe lavere enn 2016

Avvik budsjett - regnskap utgifter:
Konto 4000 og 4001 Varekostnader til kurs, konferanser og Geomatikkdagene (konto 4000, 4001) er høyere. Det skyldes stor deltakelse og
dermed også høyere utgifter enn budsjettert.
Konto 6540 Utstyr: Tilbud på navnebånd gjorde at vi kjøpte opp flere enn vi trengte i 2017.
Konto 6720 Økonomisk, juridisk bistand. Juridisk bistand ifm. med mva saken.
Konto 7300 Styre og arb. utv. møter. Flere møter januar – mai enn budsjettert.
Konto 7340 Profilering og rekruttering. Utgifter til prosjektet fordeles på Kartverket, Geomatikkbedriftene og GeoForum. Utgifter for hver av de
tre partene var kr 36 103. Dette er utfakturert og kr 72 206 fra Kartverket og Geomatikkbedriftene er inntektsført 3290 konto (Andre inntekter).
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser av høy kvalitet. Den frivillige innsats fra deltakere programkomiteene er uvurderlig.
Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 5 072 285 (2016; 5 012 383, 2015; kr 4 741 218, 2014; kr 4 007 168).
Utvikling økonomi:
År
2017

Omsetning
9 381 028

Resultat Ant. arrangement
59 903
8*

Ant. deltakere
1427
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2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

8 119 193
8 347 121
7 982 734
7 988 824
8 156 584
9 359 031
9 718 580
7 533 259
6 681 062
6 292 157

271 165
734 050
-398 233
-3 599
625 491
595 963
620 600
122 795
155 764
920 407

10*
7
10
14
9
11
13
11
12
8

1364
1312
1449
1518
1344
1918
1963
1436
1544
1150

*Dette er ikke inkludert deltakelse ved Innovasjonsprosjektet tre samlinger i 2017som samlet hadde i overkant av 60 deltakere i 2017, 100 i
2016 og 015)
Balansen
Kundefordringene ved årsskifte kr 678 506. Utestående fordringer fra 2017 er kr 82 758 i februar 2018.
Forklaring på øvrige poster fremkommer på balanseregnskapet.
Det er brukt kr 20 000 fra Kart i skolen- fondet etter søknad fra lokalavdelingene til arrangement på skoler i forbindelse med GIS dagen.
KMD-mider "Planfaglig tiltak" var i balansen 2016 kr 11 651. Fondet er brukt til planfaglig tiltak på på Bygg- plan og geodata- kommunal
geomatikkonferansen i 2017 og er dermed brukt opp.
Stipendfond består av ubrukte stipendmidler gjennom flere år. I balanseregnskapet 2016 viste balansen kr 84 462, kr 16 000 lavere enn 2017. Det
er avsatt kr 28 000 som er tildelt i 2017, utbetales i 2018. kr 12 000 er stipend vedtatt i 2016 utbetalt i 2017. Det er brukt kr 32 200 av
stipendfondet i 2017. kr 18 200 skulle vært avsatt i stipendfondet fordi midlene ikke er utbetalt ved årsskifte. Dette vil fremkomme på neste års
balanseregnskap.
11 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.

12

Sak 5-R2018- Årsberetning 2017

Lokalavdelingene hadde i 2017 en samlet omsetning på kr 3 358 183 og et samlet underskudd på kr 265 610.
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. Dette forklarer negativt resultat.
Lokalavdelingenes samlede egenkapital 31. desember 2017 var kr 3 225 540
Utvikling lokalavdelingene:
År
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Omsetning
3 358 183
2 536 887
2 204 428
3 361 179
3 273 388
2 340 751
2 166 287
2 205 719
1 604 597
2 362 144
2 313 824

Resultat
-265 610
389 705
-60 538
15 374
875 574
66 919
92 059
132 586
156 727
189 115
428 554

Ant. arrangement
Egenkapital (inkl. GIS-dagen)
3 225 540
31
3 346 052
36
3 383 438
36
3 361 179
35
40
46
36
50
39
36
35

Ant. deltakere
1 927
2 094
2 216
3 837
2 356
2 792
2 128
2 751
2 135
2 500
2 323

Totalt hadde GeoForum sentralt og lokalt en egenkapital på kr 8 297 825.
Totalt har GeoForum sentralt og lokalt hatt 3 378 deltakere på sine arrangement. (sentralt 1 427, 1 951 lokalt)
Dette er en nedgang på 90 deltakere på lokale arrangement siden 2016 (2016; 3468 deltakere, 2015; 3 528, 2014: 3 837). Det har også vært en
nedgang i antall arrangement som tabellen viser. Dette kan forklare nedgangen i antall deltakere på lokale arrangement
Lokalavdelingene har samlet hatt 58 % av deltakerne, GeoForum sentralt 42 % av alle deltakerne. Tidligere prosentfordeling har vært min 60/40
% fordeling (sentralt/lokalt), maks 68/33 % i 2013.
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11.1.1 Aktiviteter i lokalavdelingene
Buskerud
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

13

112

10

Student Æresmedl
1

Sum

Arrangementer

2 Lokale geomatikkd Buskerud/Oslo og Akershus
125 Lokal fagdag Buskerud

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017
246 513

82

285 525

128

55 000

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

52

165 650

80 205

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

Årsresultat 2017 Repr.
286

3

Finnmark
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

6

25

0

Student Æresmedl
1

Sum

Arrangementer

1 Lokale Geomatikkdager Troms og Finnmark

Årsresultat 2017 Repr.
20 327

2

31 Fagdag - Matrikkel

Hedmark og Oppland
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

20

168

7

Student Æresmedl
15

Sum

Arrangementer

0 Fagdag 3D og BIM

47

188 Fagdag veg og AU-Basismøte 2017
Fagdag om datafangst i felt med mobile enheter

182 689

66

53 608

44

13 500

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

199

578 990

660 851

123

8 350

37

10 550

Deltagere

Omsetning

Årsresultat 2017 Repr.
-

87 860

3

Hordaland
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

18

168

5

Student Æresmedl
29

Sum

Arrangementer

1 Eiendomskonferansen 2017
186 GIS-dagen i Bergen 2017
Fagdag rettigheter og tinglysing

Årsresultat 2017 Repr.
-

93 075

3

Møre og Romsdal
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer
Sum

13

83

1

Student Æresmedl
1

Arrangementer

0

Egenkapital 2017
203 651

96

Nordland

14

Årsresultat 2017 Repr.
-

14 767

2
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Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

12

102

6

Student Æresmedl
1

Sum

Arrangementer

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

72

249 550

471 187

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

62

285 525

313 081

284 Jubileumstur - båttur på Oslofjorden

56

14 000

Fagdag om bruk av ny teknologi

34

16 800

Deltagere

Omsetning

0 Geomatikkdagene i Nordland 2017

Årsresultat 2017 Repr.
53 090

3

114

Oslo og Akershus
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

55

229

14

Student Æresmedl
23

Sum

Arrangementer

2 Lokale geomatikkd Buskerud/Oslo og Akersh

Årsresultat 2017 Repr.
-

60 593

4

Rogaland
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

22

133

7

Student Æresmedl
3

Sum

Arrangementer

0 Temadag og årsmøte 2017
155 Temadag Eiendom 2017
Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata

46

Egenkapital 2017
105 408

55

43 000

66

27 500

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

109

214 400

186 601

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

65

-

45 127

65

-

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

31

339 950

64 855

68

-

Årsresultat 2017 Repr.
-

60 523

3

Sogn og Fjordane
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

5

64

2

Student Æresmedl
1

Sum

Arrangementer

0 Lokale kart- og plandagar i Sogn og Fjordane

Årsresultat 2017 Repr.
26 263

2

69

Sørlandet
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

29

108

4

Student Æresmedl
0

Sum

Arrangementer

0 Fagsamling Sprangereid 2017
137 GeoForumdagen Evje 2017

Årsresultat 2017 Repr.
-

40 122

3

Telemark
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer
Sum

6

82

2

Student Æresmedl
1

Arrangementer

0 Regionale geomatikkd Telem/Vestf og Østf
88 Fagdag og årsmøte 2017

15

Årsresultat 2017 Repr.
-

56 663

2
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Troms
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

8

61

4

Student Æresmedl
3

Sum

Arrangementer

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

56

165 650

203 635

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

98

335 700

230 719

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

31

105 385

75 635

18

-

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

32

339 950

155 382

62

24 800

Årsmøte

32

11 200

Sommermøte

34

13 600

Deltagere

Omsetning

Egenkapital 2017

1951

3 358 183

3 225 540

0 Lokale geomatikkdager for Troms og Finnmark

Årsresultat 2017 Repr.
78 419

2

69

Trøndelag
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

32

132

8

Student Æresmedl
23

Sum

Arrangementer

0 Lokale Geomatikkdager Trøndelag
164 Gis-dagen 2017

Årsresultat 2017 Repr.
-

1 722

3

82

Vestfold
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

8

33

2

Student Æresmedl
0

Sum

Arrangementer

0 Regionale geomatikkd Telem/Vestf og Østf
41 Årsmøte med faglig innlegg

Årsresultat 2017 Repr.
-

4 416

2

Østfold
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer

6

78

2

Student Æresmedl
2

Sum

Arrangementer

0 Regionale geomatikkd Telem/Vestf og Østf
84 Julemøte 2017

Årsresultat 2017 Repr.
-

24 254

2

Utlandet
Bedrift Personlig Pensjonist
Medlemmer
Totaler

Student Æresmedl

0

8

1

1

1

253

1586

75

105

7

Arrangementer

16

Årsresultat 2017 Repr.

-

265 610

39
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11.1.2 Lokale geomatikkdager
Følgende lokalavdelinger arrangerer lokale geomatikkdager i fellesskap:
• GeoForum Telemark, Vestfold og Østfold
• GeoForum Buskerud, Oslo og Akershus
• GeoForum Troms og Finnmark
Hedmark og Oppland, Møre og Romsdal, Rogaland, Hordaland og Sørlandet arrangerte ikke lokale geomatikkdager i 2017. Flere velger å
arrangere hvert annet år. Totalt har lokale geomatikkdager samlet 594 deltakere i 2017 tilnærmet samme antall deltakere som i 2015. I 2016 var
det 277 flere deltakere.
GeoForum Hedmark og Oppland sponset flere av sine medlemmer med kr 2000 ved deltagelse av Geomatikkdagene 2017 på Lillehammer.
Sekretariatet har bistått i lokalavdelingene ved deres arrangement i form av påmelding, fakturering og oppgjør i 15 lokale arrangement.

12 Faggruppene
GeoForums faggrupper er etablert for å bistå styret og sekretariatet i faglige spørsmål. Gruppene er en viktig bidragsyter til faglig aktivitet.
Faggruppene er ved årsskiftet 2015/2016:
• Bygg- og anleggsgruppa, leder Knut Erik Tandberg
• Faggruppe bygg, plan og geodata, leder Astrid S. Øie
• Internasjonal gruppe, leder Tor Valstad
• Utdannings- og forskningsgruppa, leder Kirsti Lysaker. (Kirsti overtok ledervervet etter Terje Midtbø da han ble styreleder).
• Geografisk IT. Ny faggruppe etablert i januar 2017. Leder i 2017 var Atle Frenvik Sveen
Det ble bevilget midler til faggruppene for å tilfredsstille til økt aktivitet. Utdanning- og forskningsgruppa har søkt og fått midler til gratis
deltakelse for studenter på Geodesi og hydrografidagene. Geografisk IT har fått midler til promotering av gruppa og gruppas blogg
https://geoit.geoforum.no/
Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten (bakerst i årsberetningen).
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GeoForum er representert 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. Gro M. Gjervold, er GeoForums representant).
Mona Høiås Sætherer GeoForums representant i Nasjonalt geodataråd
13 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 nettverkskoordinator i nettverket GI Norden. Medlemene i internasjonal gruppe representerer hver internasjonal
organisasjon vi har medlemskap i.
Tor Valstad og Steinar Wergeland deltok på FIG Working Week i Finland mai/juni 2017 for å kartlegge om dette var et arrangement GeoForum
burde søke om å arrangere i 2023. På bakgrunn av manglende interesse fra sentrale aktører søkes at det ikke om å arrangere FWW i 2023.

14 Årsrapport

Årsrapport 2017
Årsrapporten er arbeidsprogrammet for 2017 med status.
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.
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Kompetanse
GeoForum skal være en selvskreven aktør, bidragsyter og pådriver for kompetanseutvikling innen geomatikkfagene.
Status
GeoForum samlet 1 427 deltakere til 8 kurs, seminar og konferanser i 2017. Det var 3 3378 deltagere lokalt og sentralt i 2017.
Målgrupper
• GeoForums medlemmer
• Geomatikkbransjen
• Geomatikkbrukere i tilgrensende fagområder
• Studenter
• Offentlig sektor
Målsetting 1
GeoForum skal arrangere attraktive konferanser og seminar.
Status
GeoForum sentralt arrangerte 6 konferanser/samlinger i 2017 (i tillegg til to kurs), lokalavdelingene 31. Flere lokalavdelinger
samarbeider om å arrangere lokale geomatikkdager.
Prior- Status
itet

Tiltak

Kommentar

Utførende

Geomatikkdagene 2017 på Lillehammer 28. – 30. mars

Digital agenda for Norge var
hovedtema. 450 deltakere
hvorav 19 utstillere (2016; 354
deltakere, 16 utstillere)

Programkomitéen 1

20

Utført

Tidsbruk
Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)
4

6
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Utførende

Pri.

Status

Tidsbruk
estimert

Tidsbruk
faktisk

GeoForum skal arrangere X, Y og Z i Tromsø 18.-19. januar 73 deltakere hvorav 6 utstillere
(2016; 76 deltakere 6 utstillere)
GeoForum skal arrangere Stikningskonferansen 2017 på
181 deltakere hvorav 12
Clarion Airport 6.-7. februar
utstillere 2016; 197 deltakere, 12
utstillere)
GeoForum skal arrangere nordisk kartografikurs i
Utsettes fordi vi kom for sent i
august/september
gang og Terje M fikk mindre tid
med nytt verv i GF
GeoForum skal arrangere Den kloke teknologi 2017 i
23.-24. oktober, 315 deltakere,
oktober
21 utstillere (2016; 290
deltakere, 21 utstillere)
GeoForum skal arrangere Geodesi- og hydrografidagene på Arrangeres i samarbeid med
Ringerike i november (obs unngå GIS-dagen)
Kartverket 15.-16. november på
Sundvolden hotel. 65 deltakere
(2016; 54)
Nasjonal beredskapskonferanse arrangeres i november
Arrangeres i samarbeid med
2016.
Kartverket.

Sekretariatet

1

Utført

1

1,2

BA-gruppa

1

Utført

2

2

Sekretariat

1

Utsettes

2

BA-gruppa

1

Utført

4

Sekretariatet

1

Utført

1,5

Sekretariatet

2

Plan, bygg og geodatakonferansen - Kommunal
geomatikkonferanse (KGK)

Faggruppe bygg
plan og geodata

1

Utsettes til 2018 1,5
etter anbefalinger
fra
programkomiteen
.
Utført
3

Faggruppe bygg
plan og geodata

1

Ikke eget
seminar.
Matrikkelsesjon
på KGK

1

Faggruppe bygg
plan og geodata

3

Utgår, KS
ivaretar dette

0

Tiltak

Lovendring i matrikkelloven

Kommentar

Thon Hotel Arena Lillestrøm, 28.
– 29.11. 178 deltakere (2016;
90). Tildelt midler fra KMD til
heving av lokal plankompetanse,
egen plansesjon
Seminar i tilknytning til
lovendringene.
• Matrikkelens betydning i
samfunnet
Vurdere flere tiltak

Kommunereformen, seminar

21
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Tiltak til GeoForum skal arrangere attraktive
konferanser og seminar.
Forvaltning av laserdata, nasjonal høydemodell

Kommentar

Utførende

Pri.

Status

Kan være aktuelt på kurs når
høydemodellen foreligger.

Sekretariatet

3

Starte planlegging av Geomatikkdagene 2018 i Stavanger

GD 2018 arrangeres 13. – 15.
mars. Det digitale skifte er tema
for konferansen.

Sekretariatet

1

Innlegg på en
rekke
konferanser
Pågår.
Programmet var
klart desember
2017

Arena for digital agenda

Digital agenda for Norge,
Sekretariatet
Stortingsmelding 27 (2015-2016)
Bør det i tillegg arrangeres en
egen arena? (Foreslått av
styremedlem).
Sekretariatet

3

Tema på GD
2017

0

1

Utført

1

Stikningskonferansen 2017
BA-gruppa
evalueres.
Rene informasjonssamlinger om UF-gruppa
hva den nye ordningen blir – og
hva det eventuelt vil kreve av
etterutdanning. UF-gruppa følger
tett med på utviklingen, for raskt
å kunne rigge seg for seminarer.
Ikke aktuelt før Stortinget har
behandlet forslag til endringer i
matrikkelloven
Gjøre det enda mer attraktivt for UF-gruppa
studenter å delta på
eksisterende kurs og
konferanser. 15 gratis
studentdeltakere på
Stikningskonferansen og DKT.

1

Utført

2

1

Ikke utført

1

1

Pågår

Tidsbruk er
inkludert i
hvert
arrangement

Starte planlegging av XYZ 2018, 17.-18. januar i Bergen
Starte planleggingen av Stikningskonferansen 2018.
Arrangeres 13.-14. februar på Scandic Fornebu
Ny organisering av eiendomsoppmåling

Sikre fremtidig deltakelse på kurs og konferanser

22

Tidsbruk
estimert
0

5

Tidsbruk
faktisk
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Workshop/seminar rundt digitalisering

UF-gruppa tror gratis deltakelse
for studenter vil gi oss
avkastning på sikt.
GeoForum kan ta eierskap til
BPG-gruppa
digitaliseringsbølgen, hente
inspirasjon fra andre bransjer og
presentere dette for vår bransje
(som en del av Digital agenda?)

Økt deltakelse på eksisterende konferanser

2

Utført - tema på
KGK –
digitalisering i
hele produksjonsløypen.

0

Markedsføre de eksisterende
UF-gruppa
1
Pågår
1
konferansene bedre – og
bredere.Følges opp av
sekretariatet:
Facebook benyttes for
markedsføring.
KMD sender info om
arrangement innen plan til sine
kontakter. Ny nettside for GD er
under utvikling.Bør vurdere
betalt markedsføring i riktige
kanaler
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa, GD = Geomatikkbedriftene, BPG-gruppa = Bygg, plan og geodata, 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 2017 arrangert flere temadager lokalt, to seksjoneringskurs.
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Priori- Status
tet

Tiltak til GeoForum skal arrangere aktuelle,
kompetansegivende kurs med høy kvalitet.

Kommentar

Utførende

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

Vurdere temadag/kurs om
strategien
Kan være tema på
seksjonerings-kurs
Ny lov om eierseksjoner trer i
kraft 1.1.2018.
Seksjoneringskurs i Tromsø 47
deltakere, seksjoneringskurs på
Sola 104 deltakere. Godkjent av
Finanstilsynet som
etterutdanning for
eiendomsmeglere.
Erfaringsseminar etter at
kokebok for hvordan
implementere GI standarden,
foreligger. GI standard følges
opp.
3D og romlige planer

Faggruppa bygg, 2
plan og geodata

Vurdere å arrangere
seminar/workshop. Usikker på
om dette blir i 2017. Sees i
sammenheng med KOSTRA
workshop. SSB jobber med
dette.
Internasjonal gruppe ønsker årlig
møte med Samfunnsutviklerne,
og seminar når det er
hensiktsmessig.Fagpolitisk møte
med Samfunns-

Faggruppa bygg, 3
plan og geodata

Lov om eierseksjoner

GI-standarden

Plandag – praktisk relatert

Arealregnskap

Internasjonal workshop om FIG i samarbeid med
Samfunnsutviklerne

24

Estimert
Tidsbruk
(ukesverk) (ukesverk)

Strategi for
bygninger i
matrikkelen
foreligger ikke
Utført

2,5

Faggruppa bygg, 1
plan og geodata

Ikke utført

1

Faggruppa bygg, 2
plan og geodata

Utført- egen
plansesjon på
KGK
Ikke utført

1

Faggruppa bygg, 1
plan og geodata

Internasjonal
gruppe

3

FIG tema på
0
møte med
Samfunnsutvikler
ne
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Utviklerne. Flere år siden forrige
møte. Samarbeid og
informasjonsutveksling
Innovasjonsprosjektet
Siste samling i prosjektet
Sekretariatet
1
Uført
1
Kurs rundt bruken av åpne data
13.12.17. Prosjektet er nå
avsluttet og sluttrapport er
oversendt KMD
GIS- analyser
Arrangert i september 2016.
Geografisk IT
2
Utsettes
0,5
Kurset kan arrangeres flere
(ny faggruppe)
steder, men noen endringer i
opplegget. Utsettes til grunnet få
påmeldte til kurset i desember
2017.
UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet (ligger nå under UF-gruppa), 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
• GeoForums medlemmer
• Geomatikkbransjen
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•
•
•
•

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

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

Sekretariatet følger opp
Styret
innspill fra møtet.
Link til innlegg og foredrag:
http://www.geoforum.no/fore
drag-fra-fellesmotet-2017/
Flere av partene ga
tilbakemelding om at de
ønsket separate møter
fremfor fellesmøte. Planlagt
fellesmøte i høst utgikk,
erstattet av møter med hver
enkelt
Klima- og miljødepartementet,
Styret
DSB / Justis og
beredskapsdepartementet (om
E-tinglysning), NITO,
Samfunnsutviklerne,

Vurdere å gjennomføre fagpolitisk enkeltmøter med ulike
organisasjoner og andre.

Utførende
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Pri.

Status

1

Utført

Tidsbruk
estimert
0,2

1

Utført

0,5

Tidsbruk
(ukesverk)
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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

skognæringen (Norges
skogeierforbund). Ny faggruppe
– kan være aktuelt å ha møte
med Abelia eller andre.
Avholdt møte med KMD,
Kartverket, Samfunns-utviklerne,
Geomatikk-bedriftene.
Møte med KS, DiBK ble utsatt.
Møte med NITO planlegges i
2018
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.
Utsatt til 2018
Kan være aktuelt å ha møter
med politikere når lov.prp om
eierseksjonering blir tildelt
komite på nyåret 2017?
Tilgang til grunnboken.
Andre informerte og påvirket
politikere om seksjoneringsloven
– ble ivaretatt.
Deltok på høring i forslag til
endringer i matrikkelloven,
januar 2018.
Høringer som i dag vet kommer
2017:
• Endringer i forskrifter til
matrikkelloven.
• Kart- og planforskriften
• TEK 17 (vurderes)
Høringsfrist februar

27

UF-gruppa

1

Ikke utført

0,2

Faggruppe
Bygg, plan og
geodata

2

Utført

1

Ikke aktuelt å gi
høringssvar

2

Faggrupper/sekre 1
tariat
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Tiltak til: GeoForum skal være en arena for
fagpolitisk debatt

Kommentar

Utførende

Pri- Status

Publisere fagpolitiske meningsinnlegg i Posisjon

Artikkel fra fellesmøte.
Ulike synspunkt om fritt
landmålervalg.
Mona Høiås Sæther er
GeoForum sin representant i
Rådet. Innkalling og referat
sendes daglig leder som
distribuerer dette til styret. Link til
referater:
https://www.geonorge.no/Geodat
aarbeid/geografiskinfrastruktur/Norgedigitalt/nasjonaltgeodatarad/referater/
Følge opp innspillene fra GF
som Rådet har prioritert som
oppgaver.
Sverre hadde presentasjon i
rådet om rekruttering. Rådet
ønsket tettere dialog rundt dette.
Ønsker styret flere tiltak? (Se
innspill fra UF gruppa seminar
vedrørende digitalisering)
Strategien definerer mål og
prioriteringer for staten og
kommunesektoren – og gir også
retning for andre aktører.
Informasjon om nasjonal
geodatastrategi på GD.
Handlingsplan er forsinket. GF
fulgt opp og bedt om informasjon
til Posisjon og innlegg om

Redaktøren

1

Utført

0,5

Sekretariatet

1

Pågår

1

Sekretariatet

2

Sekretariatet

2

Oppført flere
ganger i arbeidsprogrammet
Pågår

0,5

Nasjonalt geodataråd
• Rådgiving og innspill til arbeidet
• Følge opp GeoForums representant i Rådet
• Følge opp vedtak fra Rådet

Arena for digital agenda
• Rådgiving og innspill til arbeidet
• Digital agenda er hovedtema på GD 2017
Nasjonal geodatastrategi
• Følge opp vedtaket i Rådet
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Nasjonal geodatastrategi

handlingsplanen på KGK uten å
lykkes
I den foreløpige strategien er
utdanningene usynlig. UF-har
sendt notat til Rådet, hvor man
synliggjør bekymringen for
utdanningene i Norge.

UF-gruppa

1

Utført – se to
kulepunkt over

0,2

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 til GeoForum skal informere og kommunisere
med sine medlemmer gjennom tilgjengelige kanaler

Kommentar

Følge opp strategi for sosiale medier

Være til stede og tilgjengelig for Sekretariat
medlemmer og øvrige i sosiale
medier
Sendes til medlemmer av
Sekretariat
GeoForum og Samfunnsutviklerne. Redaksjonskomite
mangler en person fra kommunal
sektor i komiteen. Følger med på
statistikk på ISSU, for å se på
hva som leses mest og bruker
dette til videre arbeid med
Posisjon.
Man må inngå avtale med
Sekretariat
navngitte personer i bransjen og
kanskje helst tilliggende bransjer

Posisjon 4 nummer per år.

Videreutvikling av Posisjon
Hvordan?

Utførende
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Pri.

Status

Tidsbruk
estimert
2

2

Pågår, mest
facebook

1

Pågår

15

2

Pågår

0,5

Ukesverk
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Sørge for at GeoForums medlemmer får Kart og Plan

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum

om å skrive innlegg om
teknologiutvikling,
myndighetskrav, digitalisering
etc. Forhåpentligvis skaper det
innsikt og kan føre til debatt i
Posisjon. Eks: Difi, RiF, KMD,
KS, DiBk, entreprenører,
utdanning. (Forslag fra Sverre)
Sekretariatet opplever at det er
krevende å finne stoff til
Posisjon. GB ønsket ikke å
forplikte seg til å levere artikler
GeoForum støtter Kart og Plan
Sekretariat
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 Sekretariat
8 ganger i året. Sendt ut 9 i
2017.
Åpnes av mellom 600-800 av
totalt 2300 som mottar
nyhetsbrevet (medlemmer + dem
som har meldt seg på
nyhetsbrev). På ved nyhetsbrev
er det mellom 250 og 400 som
klikker seg videre på en av
sakene for å lese mer. Eks; i
desember var det 888 personer
som åpnet mailen med
nyhetsbrevet (38 % av alle
mottakere), mens 300 av disse
klikket videre på en eller flere av

30

1

Pågår

1

Utført

1,5
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Tiltak til GeoForum skal informere og kommunisere
med sine medlemmer gjennom tilgjengelige kanaler
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

Tiltak til GeoForum skal informere og kommunisere
med sine medlemmer gjennom tilgjengelige kanaler
Send nyhetsbrev til de oppdaterte kontaktpersonene.
Viktige saker fra Posisjon tas med i nyhetsbrev og på
geoforum.no

sakene (13 % av dem som
åpnet).
Kommentar

Pri.

Status

Ha med en egen avkrysning i
Sekretariat
alle påmeldingsskjemaer:
«Ønsker å motta nyhetsbrev fra
GeoForum».
Har også hatt en pop-up på
geoforum.no siden 20.
September. Totalt 260 personer
har meldt seg på nyhetsbrev på
denne måten.
Innlegg på lokale
geomatikkdager. Nytt fra
GeoForum info om Kart i skolenstipend – 2 søknader.
Sverre holdt presentasjon på
Sekretariat
NMBU 13. September. Det var
30 studenter tilstede, kom 8 nye
innmeldinger etter dette.
Lagde presentasjon til NTNU i
Trondheim som ble brukt i
rekruttering der. Forsøkte å få til
en avtale med NTNU Gjøvik,
men det gikk ikke. Dette skal vi
jobbe videre med i 2018.
Kommentar
Utførende

2

Utført

Tidsbruk
estimert
0,2

1

Pågår

2,5

1

Delvis utført

1

Pri.

Status

Nyhetsbrev kan kun sendes til
medlemmer og de som har
samtykket i å motta nyhetsbrev.
Egen avkryssing på
påmeldingsskjema. Se for øvrig

2

Utført

Tidsbruk
estimert
0,2
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Utførende

Ukesverk

Ukesverk
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3 punkter opp.
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.
Større fokus på geoforum.no

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)
I perioder blir facebook oppdatert
veldig flittig. Arrangemenetene
våre blir sett – og delt! Per
januar 2018 har vi over 500
følgere på Facebook.
Styret må ta stilling til om GF
Sekretariat
jobbe med dette.

1

Utført

3

Ikke prioritert

Vi jobber med dette. 76
Sekretariatet
nyhetssaker på siden i 2017, mot
54 i 2016. I 2017 hadde vi
dermed 1,34 nye saker på siden
i snitt hver uke. Til
sammenligning hadde NITO 135
nyhetssaker på sin nettside i
2017. De har 150 ansatte –
hvorav 8 i
kommunikasjonsavdelingen.

1

Utført

Tidsbruk
medberegnet 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.
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Tiltak til: GeoForum skal oppfordre medlemmene,
spesielt de unge medlemmene og studentene til å
engasjere seg i GeoForum.
Informere om at studenter er invitert gratis eller til redusert
pris i alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser.

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

Studentrepresentant i UF-gruppa

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

Kommentar

Utførende

Pri.

Status

Tidsbruk
estimert

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.
Ingen kom på
Stikningskonferansen 2017, fire
kom på DKT 2017, to studenter
deltok på Geodesi- og
hydrografidagene.
Sekretariatet / programkomiteer
bør kontinuerlig vurdere å
invitere studenter til å holde
foredrag/ innlegg på sentrale
arrangement. Studenter holdt
foredrag på Geomatikkdagene
2017. Nyutdannede holdt
foredrag på Geodesi- og
hydrografidagene.
Lars Furu Kjelsaas, NTNU, er ny
studentrepresentant i UF etter
møtet 29.05.17
Informasjon om dette sendes ut i
januar. Lærere ved
utdanningsinstitusjonene bidrar
med å spre info om
studentstipendet. Studenter kan

Sekretariat

1

Utført

0,2

Sekretariat/ UFgruppa

1

Utført

0,2

UF-gruppa

1

Utført

0,2

Sekretariatet

1

Utført

0,4

33

Tidsbruk
(ukesverk)
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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.
Denne er videreført i 2018. Må
være tidlig ute (høst) og kontakte
GBs medlemmer – da mange av
dem kjører sommerjobbintervjuer
i god tid før jul.
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. Har sendt ut
påminnelse til UF-gruppa.
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Sekretariat

Utført

0,2

Sekretariatet

1

Ikke utført

RePro

2

Ikke utført

0,1

RePro

2

Ikke utført

Tidsforbruk
tatt med i
tiltaket
nyhetsbrev
0,2

Sekretariat
1
sender info til UFgruppa i god tid
før hver frist.

Utført
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Tiltak til: GeoForum skal oppfordre medlemmene,
spesielt de unge medlemmene og studentene til å
engasjere seg i GeoForum.
Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på
nettsiden, i Posisjon og Kart og Plan

Faggruppa Geografisk IT ble etablert i januar 2017.
Gruppen har etablert en egen fagblogg med både interne
og eksterne bidragsytere. Egne hjemmesider er under
arbeid.
Gruppen har planlagt workshop på Geomatikkdagene 2018
med 3 temaer:
• Webprogramering med leaflet
• Notebooks med geografiske operasjoner
• PostGIS

Søke om medlemskap i Samarbeidsforum for ledninger i
grunnen (SLG)

Kommentar

Utførende

Settes som krav blant annet til
Sekretariat
dem som vinner årets beste
bachelor-/ masteroppgave.
Hadde studentbidrag blant annet
i utgave #3 og #4 2017.
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,
maptime, geopils, kurskvelder,
facebookgruppe etc.
Organisering; frivillig basis.
Med andre ord: Hvis du er
student/ung geomatiker som har
lyst på sponsing av arrangement
må du være aktiv i gruppen.
Om SLG
Sekretariat
Stadfestet av arbeidsgruppen i
SLG blir medlem av forumet ved
Gro M. Gjervold i mars 2017.

Pri.

Status

Tidsbruk
estimert

1

Utført

0,4

3

Pågår

Utført

0,1

Følge opp innspillene fra faggruppene om
Sekretariat
Pågår
forventninger/oppgaver og finansiering
UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet (ligger nå under UF-gruppa),

0,2

Målsetting 4
GeoForum skal være engasjert i utdanning og forskning.
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Tidsbruk
(ukesverk)

0
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Status
Tiltak

Kommentar

Utførende

Pri.

Status

Tidsbruk
estimert

Nødvendig utdanning i forbindelse med ny organisering av
eiendomsoppmålingen

UF-gruppa skal engasjere seg i
nødvendig utdanning som følge
av autorisasjonsordning.
Forslag til lovendring er ikke
behandlet i Stortinget

UF-gruppa

1

Utsettes

Fagseminar for studenter på tvers av
utdanningsinstitusjonene

Bedre med mange "småtiltak"
UF-gruppa
enn en stor samling?
FOSS4G.no samler mange
studenter, og organiseres nå av
studenter - koble seg på dette?
Ikke utført i 2016. Kartverket
arrangerer Hackathon, hvor det
samles mange studenter.
Vi vurderte å gjøre dette i
forbindelse med Geodesi- og
hydrografidagene 2017. Men det
var bare to studenter som deltok,
og vurderingen til UF-gruppa var
at det var nok faglig innhold i
konferansen, og dermed ikke
nødvendig med et fagseminar i
tillegg.

3

Ikke utført

(tidsbruk
tatt med
under
planleggin
g av
seminar
om samme
tema)
0,1

36

Tidsbruk
(ukesverk)
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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.
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Tiltak til GeoForum skal innarbeide begrepet
geomatikk.

Kommentar

Geomatikkstipendet

Artikkelserie i Posisjon for å profilere geomatikkbegrepet

Profilere forskningen

Geomatikkbransjen.no oppdateres i perioden januar-juni.
Etablere bedre kontakt mot plan-miljøet

Utførende

Pri.

Status

Frist for å søke stipend er 15.
Geomatikkstipen
april, 15. august og 15.
det
desember.
8 tildelinger i 2017 – delt ut totalt
kr 82.200,-

1

Utført

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

Geomatikkbegrepet ble drøftet
Redaktør
på lederkonferansen i tillegg til
definisjon i rapport fra bestikket i
Posisjon 1-2017.
Artikkelserie i Posisjon hvor man UF-gruppa/
synliggjør hva som gjøres av
sekretariat
forskning på ulike campus.
Presentasjon av phd-avhandling
i Posisjon #2, rapport om
forskning på kart for svaksynte i
Posisjon #3.

3

Utført

0

1

Utført

0,2

Økt aktivitet på facebook
Arrangere egen workshop på
Sekretariat
GD17 – samt stipend til utvalgte
deltakere med planfaglig
bakgrunn. KMD sender info om
arrangement til sine fagmiljø
innen plan.
Tilbød gratis deltakelse på
plansesjon på KGK som følge av
at GF fikk midler over
statsbudsjettet etter søknad. Fikk
flere nye deltakere

1
1

Utført
Utført
.

0,5
1
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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

Utførende

Geomatikktimen (GIS-dagen hele året)

Lokalavdelingene får tildelt
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.
To lokalavdelinger søkte om
midler for å gjennomføre tiltak i
forbindelse med GIS-dagen

RePro

GIS dagen hele året

Lokalavdelingene kan søke
Sekretariatet
midler fra fondet kart i skolen til
tiltak rettet mot elever. Tildeles
etter søknad.
Enkle retningslinjer utarbeidet av
sekretariatet.
Informasjon om Kart- i skolen
fond i Posisjon 2 i tillegg til epost
til lokalavdelingene.
To søknader mottatt og innvilget
pr 1207.
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Priori- Status
tet
3
Utført

1

Utført

Tidsbruk
estimert

0,4

0,2

Tidsbruk
(ukesverk)
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Tiltak

Kommentar

Utførende

Geomatikk i skolen

Aktivisere lærere på
Geomatikkdagene. Fikk ingen
respons fra skoler.
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.
Portalen anses som en statisk
informasjonsside, mens
nyhetene og gode eksempler
publiseres på facebook.
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 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.
Presentert i Posisjon #3 2017.
Studenter holdt foredrag basert
på bacheloroppgave på
Geomatikkdagene 2017.

Programkomite

Priori- Status
tet
Ikke utført
1

RePro

1

Utført

0,5

RePro

1

Ikke utført

0,2

UF-gruppa

1

Utført

0,2

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

Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver
til allmenheten
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Tidsbruk

0,2

Tiltak
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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
karrieredager på universiteter eller i andre sammenhenger.

Artikler i Posisjon betales kr
UF-gruppa
2 000 per artikkel. Betalt dette til
Katrine Midtbø og Vilde Nilsen
for artikkel i Posisjon #4 2017.
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.
(Tiltaket har vært gjentatt i
arbeidsprogrammet de siste
årene)
Innhente tall fra
UF gruppa
geomatikkutdanningene.
UF-gruppa registrerer hvem som
starter studier til høsten.
Gode søknadstall til utdanninsinstitusjonene. Ca 600 studenter
til sammen på geomatikklinjer i
2017
Sekretariat
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1

Utført

0,2

1

Utført. Ble også
presentert i
Posisjon #2

0,2

3

Ikke utført.

0,2

1

Utført

0,1

3

Ikke utført

1
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UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet (ligger nå under UF-gruppa), 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 til GeoForum skal informere om faglige
aktiviteter.
Bruke sosiale medier

Opprette egne facebook-arrangement for konferansene

Oppdatert aktivitetskalender

Via nyhetsbrev

Kommentar

Utførende

Bør GeoForum ha egen gruppe
på LinkedIn? Vi har ingen
gruppe på LinkedIn – prioriterer
å være aktive på facebook
Lett å like og dele
arrangementene for medlemmer
og andre interesserte.
Sekretariatet mottar mange tips
om aktiviteter innen geomatikk.
Legges i aktivitetskalenderen på
geoforum.no.
Pågår kontinuerlig.
Legger inn faste brukermøter og
andre faste arrangement på eget
initiativ.
Nyhetsbrev skal sendes til flere
målgrupper.Nyhetsbrev sendes
til medlemmer og de som har
meldt seg på som mottaker av
nyhetsbrev via
påmelidngsskjema
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Sekretariatet

Prio Status
ritet
2
Utført

Tidsbruk
estimert
0,2

Sekretariat

1

Utført

0,1

Sekretariatet

1

Utført

0,2

Sekretariatet

1

Nevnt tidligere

Tidsbruk
(ukesverk)
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Tiltak til GeoForum skal informere om faglige
aktiviteter.
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

Kommentar

Utførende

Er dette fremdeles aktuelt?
Lokalavdelingene ser på
program fra andre lokale
arrangement.
Ingen interesse Ikke utført
(Oppført i arbeids-programmet
gjennom mange år).
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. Pågår. Månedlige
artikler fra FIG på geoforum.no.
Stor aktivitet i BA-næringen, mye
som omhandler geomatikk.
Har ikke mottatt tips.
lagt ut sak om NCC og tunnel etter
å ha sett den i andre medier
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 faggruppa:

Sekretariatet
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Prio Status
ritet
3
Ikke utført

Tidsbruk
estimert

Internasjonal
gruppe

1

Utført

0,2

BA-gruppa

3

Utført

0,1

Faggruppene

2

Ikke utført

0,1

Tidsbruk
(ukesverk)
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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

IFC og OGC (Øyvind Root og
Morten Borrebæk).
Sekretariatet kan ikke bruke tid
på å delta i møter i
standardiseringsutvalget, for
omfattende. Ingen aktivitet i BAgruppa knyttet til dette.
Be om artikkel fra deltagere på
Sekretariatet
internasjonale konferanser.
De som mottar stipend fra GF til
å delta på int. konferanser,
skriver i Posisjon
Kristoffer K har levert en artikkel
etter deltakelse på ICAkonferanse i Washington i juni.T
or Valstad og Steinar Wergeland
leverte artikkel om FIGWW i
Finland
Sverre er Norges representant i
GI Norden og er både med og
planlegger tverrnasjonale
aktiviteter og informerer om
disse!
Sverre er nettverkskoordinator i
GI Norden Artikkel fra
Geodemographics i København i
Posisjon #2
Kontakte forum for kommunale
PA-gruppa
planleggere, Kommunalteknisk
forening (plan- og miljø), ev. fl.
for samarbeid. Årlig konferanse
på Geilo, Forum for plan- og
bygningsrett Faggruppen
kommer med forslag til tema for
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1

Utført

0,3

1

Utført

Tidsbruk er
estimert
under
"Prosjekt"

2

Ikke utfør

0,1
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foredrag.
Nådde planmiljøet ved å tilby
gratis deltakelse på plansesjon
KGK Vi har et stykke igjen for å
nå byggesaksmiljøet
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa

Målsetting 4
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

Alexander Nossum var
Sekretariatet
gjesteredaktør i Kart og
Plan.Tema: Store datamengder i
geomatikk. Etterspurt stoff til
temanummeret i Posisjon 3-2016
Eksempelvis på andre medier
Sekretariatet
som: Veg, bygg og anlegg, TU,
utdanning, geografi, medisin.
Har linket videre til saker fra
tu.no på hjemmesiden vår

1

Utført

2

Utført

0,1

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

2

Ikke utført

0,3

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

Utførende
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Priorit Status
et

Tidsbruk Tidsbruk
estimert
faktisk
(ukesverk) (ukesverk)
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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.
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

Plan. Vurderes kontinuerlig.
Krevende å forkorte fagstoff.
– krevende å forkorte fagartikler
Kartverket solgte inn en slik sak
til Teknisk Ukeblad

Sekretariatet

3

Ikke utført

0,1

Synliggjøring av GeoForum

Sekretariatet

1

Ikke utført

1

Synliggjøring av GeoForum

Sekretariatet

2

Ikke utført

0,5
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