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1. Velkommen
Jon Otter Skaaret ønsket velkommen til møtet, dette ble etterfulgt av en kort
presentasjonsrunde rundt bordet. Det ble ikke satt av tid til noe informasjon fra
deltagerne siden sist møte ettersom det bare er en måned siden sist vi møttes.
Heretter ble agendaen for dagen gjennomgått.

2. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten merknader.

3. Vedtakssaker
Møtedatoer for ND årsmøtene 2020
Vedtak ND årsmøtene gjennomføres på følgende datoer og steder:







Hallingdal 10. mars 2020 (Gol)
Numedal 11. mars 2020 (Kongsberg)
Indre Oslofjord 17. mars 2020 (Bærum)
Drammen/Ringerike 18. mars 2020 (Fruene Haugestad, Lier)
Østfold 31. mars 2020 (Moss)
Romerike 1. april (Nittedal)

Sekretariatet kontakter kommunene på det utpekte møtested og sikrer at det er
tilgang på stort nok møterom så snart som mulig. Etter dette sendes det ut
innkalling til aktuelle parter til alle møtene.

Agenda og innhold på ND årsmøtene
Etter en del diskusjon rundt ønsket innhold på årsmøtet og hvilken representasjon
arbeidsgruppen skulle ha ble det enighet om følgende vedtak.
Vedtak Det opprettes et arbeidsgruppe som skal utarbeide en agenda som skal
benyttes på ND årsmøtene 2020. Gruppen skal ha følgende representasjon:




Fylkesmannen (1)
Fylkeskommunen (1)
BU (1)





PTU (1)
4 kommunerepresentanter
Kartverket (sekretariat)

Kommunerepresentantene bør spres geografisk, kunnskapsmessig og sett i
størrelse til antall ansatte på geodataavdeling. Det er opp til sekretariatet å finne
frem til representanter og innkalle til første møte.
FGU foreslår å dele opp møtet i 2 deler. Første del tar opp obligatoriske temaer så
som FDV oppgjør, endringer i bilag til FDV avalen og valg av kommunerepresentant
til FGU. Del 2 kan gå på faglig fordypning innen ett tema. Det er opp til gruppen
selv å finne tema og foredragsholdere.

Lederforum for bruk av geodata
Det er en eksplisitt målsetning lokalt å få opprettet et lederforum som skal bestå av
budsjettdisponerende ledere. Etter en del diskusjon så ble det fattet følgende
vedtak.
Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide et formål for
Lederforumet. Etter dette skal gruppen finne egnede kandidater hos kommunene,
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Andre statlige etater og energibransjen. Gruppen
oppfordres til å se på arbeidet som er gjort i Hedmark og Oppland for et lignende
Lederforum. Gruppen skal bestå av representanter fra:






Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Samferdsel
2-3 kommunerepresentanter
Kartverket (sekretariat)

Gruppen skal rapportere til FGU

4. Geodataplan
Geodataplanen med handlingsplan ble gjennomgått, spesielt grundig for kapittel 4
og 5 og det ble utarbeidet fokusområder som ble satt inn i kapittel 2.
Sekretariatet kontrollerer innholdet i kapittel 3.3.1 interkommunale
geodatasamarbeid med de samarbeidene som er beskrevet.
Endringer, tillegg og presiseringer som kom frem i løpet av møtet blir innarbeidet i
dokumentet, og planen skal publiseres senest 1. november.
PTU kommenterte at innholdet i planen for deres del vil bli mye bedre
gjennomarbeidet og forankret når nytt PTU og ny kommunestruktur får satt seg i
løpet av 2020.

5. Eventuelt
Spydeberg kommune tok opp høringen som er sendt ut på forskrift om innmåling,
dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen
infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Spydeberg har i utgangspunktet sendt
denne til byggesaksavdelingen for uttalelse, men fått den i retur ettersom det bl.a.
går på stedfesting av anlegg. Høringsfrist er satt til 3. januar 2020. Denne er ikke
veldig enkel å forholde seg til når det er en kommunereform som skal sjøsettes 1.
januar 2020. Kommunen kommer til å be om en forlenget høringsfrist.
Det var ingen andre parter som har lest høringsutkastet grundig, men de var enige
i Spydeberg kommune sine betraktninger om at den falt litt mellom to stoler
ansvarsmessig i kommunene.

6. Neste møte
Neste møte blir i Drammensområdet 16. april

