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1. Velkommen
Jon Otter Skaaret ønsker velkommen til møtet. På dette møtet er alle FGU samlet,
fra Østfold, Buskerud og Oslo/Akershus.

2. Runde rundt bordet
En kort presentasjonsrunde.
Hva har skjedd siden sist møte:
Kartverket Kommune sammenslåingen er stadig aktuell. Det er fortsatt en del
igjen å rette for kommunene. Viktig å tenke på at kommunenummer kan slå inn på
annet enn geodata, eks saksbehandlingssystemer.
Drammen kommune Viktig å få en tidsplan av systemleverandørene. Usikker på
om de er med. Kommer ikke til å klare å være i gang til 1.januar.
Hafslund Enig, det er flere fagsystemer som kommer til å få en overraskelse.
Kartverket Vi har sendt ut undersøkelser til mange berørte. Håper dette har gjort
at flere blir klar over det.
Ski kommune Vi har god kommunikasjon med vår leverandør, dette startet vi
tidlig med. Det er mange system som skal koble seg på etter nyttår, da blir det kø.
Leverandørene har også mange kunder. Kommer til å bli en måned der matrikkelen
er fryst.
Drammen kommune Vi har gjort mange omadresseringer, var ferdige til første
juni. Gule Sider derimot henger ikke med, de har ikke oppdatert. Kan Kartverket
gjøre noe med dette?
Bærum kommune Kart/GIS avdelingene er bevisste, det er de andre som kommer
til å merke om de ikke har gjort endringer. Hos oss varslet vi endringer til andre
sjefer. Kommunen har derfor etablert et felles system for gjøre endringer.

3. Gjennomgang av geodataplanen
Vi har en gjennomgang av geodataplanen så langt, og tar med oss innspill.
Har tatt utgangspunkt i ny mal. Kap. 1 og 3 er det lagt inn fra det som kom fra
vårens FGU møter og det som kom fra utredningsutvalget.
Valg av kommune representanter foregår til ND-årsmøtene til våren, leder for FGU
velges så for to år på vårmøtet for FGU 2020.
Andre aktuelle samarbeidsparter: Andre ND-parter kan være interessert, tar gjerne
innspill hvem dette kan være.
Møte minst to ganger pr år.
De representantene som nå sitter i FGU har møterett fram til vårmøtet 2020.
Statens Vegvesen Det blir ingen regioner for oss etter 1/1 2020. Vi får se
hvordan vi da fordeler arbeidet.
Fylkeskommunen Vi ser at vi ikke med på lista over representanter til
Basisdatautvalget, det burde vi være.
Kartverket ja dere kommer inn som Geovekstpart.
Vi vil gjerne ha andre personer i BU og FGU for å spre belastning og engasjement.
Har fått god tilbakemelding, og bra spredning på kompetanse.

Oslo kommune Vi kommer også med en representant.
Diskusjon rundt «skal» eller «bør» som valg av ord i «…» ha representanter fra de
øvrige Geovekst/ND- partene (sammensetning av PTU). Lander til slutt på «skal».
Forslag på andre parter: Forsvarsbygg og NVE.
To kommuner; Jevnaker og Lunner bytter fylkeskartkontor. De blir nå invitert til BU
og PTU. Viktig at vi har disse med oss og de føler seg delaktige.
ND-årsmøte: Agenda utarbeides av PTU/BU. Vi behøver være litt mer spesifikke:
Statens Vegvesen FGU burde også ha en rolle her.
På grunn av større region kommer det til å komme flere på hvert møte, husk at det
må være plass til dette. Innholdet påvirker også hvem som kommer og er
interessert.

4. Info fra PTU
Jette Blomsterberg fra Fylkesmannen Oslo Viken.
Se presentasjon «FGU_Ref fra PTU møte 10.sep.pptx» og referat fra PTU møte i 10.
september 2019.
Drammen kommune må få en bedre koordinering om alle fagdager og møter, det
er vanskelig for kommunene å få en oversikt. Jette er enig, de har diskutert dette i
PTU.
Fylkesmannen Oslo Viken kan være bra å ha et møte for alle i hele regionen, for
å bli kjent. Geodatautvalget kunne kanskje ta initiativ til det for å få fram gode
relasjoner. Både for hver ND-region og for hele Oslo Viken.
Drammen kommune: Viktig også for å rekruttere folk til alle våre møter.
Fylkesmannen Oslo Viken hvordan velges representanter? Burde være sånn at
regionen selv velger uten innblanding fra øvrige. Det må komme under ifra.
Kartverket: Dette kan vi presisere i Geodataplanen. Vi behøver en arbeidsgruppe
for å ta fram dette. Forslag på Kartverket, Fylkesmannen og noen kommuner. Dato
i slutten av januar. Regionmøter i slutten av januar? Kombinerer vi det med NDårsmøte?

5. Info fra BU
Jon Otter Skaaret fra Kartverket.
Se presentasjon «FGU Møte 110919.pptx».
Ski kommune møtet kom litt brått på de som var valgt ut. Bra om det kommer
informasjon tidligere. Også bra om man selv kan velge grupper.
Statens Vegvesen det som står her om hvert 3-4 år, speiler de store
kommunene. Hva sier de mindre kommunene om dette?
Kartverket Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om dette. Vi deler ofte
kommunene i flere deler.

Hurdal kommune Vi ser mer på behovet, ikke nødvendigvis hvert 4. år.
Kartverket Kommunen behov er premissgivende. Vi må også være sikre på at vi
har dekning økonomisk for det.

6. Forberedelse til møte etter lunsj
Nytt FGU-møte behøves for å få fram ny Geodataplan til 1. november. Forslag på
torsdag 17. oktober.

7. Felles møte med Geovekst-forum
Kartverket, Jon Otter Skaaret, FGU Viken, hvem er det
Se presentasjon «FGU Møte 110919.pptx».

Kartverket, Erik Perstuen, Nasjonal Geodatastrategi
Se presentasjon «Status geodatastrategi.pptx».

Informasjon fra Fylkesmannen Oslo Viken, Per Vallner
Se presentasjon «FGU 11sept2019_Per Vallner.pptx».

Informasjon fra Fylkeskommunene, Nadja Stumberg
Se presentasjon «Viken_FGU_fylkeskommunen.pdf».

Informasjon fra Statens vegvesen, Jens Kjell Aabø
Etableringen av FGU Oslo Viken har fungert fint, det er det som har vært mest
hensiktsmessig.
Hadde forslag om å ha to BU (Basisdata utvalg) ettersom det blir så stor spredning.
Dette ble det ikke flertall for. Nå blir det istedenfor mange prosjekter å holde styr
på. Det har også vært vanskelig å finne ledere til de ulike gruppene. Viktig at vi har
nok med ressurser, dette gjelder også hva Kartverket kan stille med.
Viktig at vi øker bruken av Geodataplanen, i dag er det mange kommuner som ikke
bruker den.
Er usikker på om Fylkeskommunen klarer oppgavene på fylkesveiene.
Kommentar på BU-møtet før sommeren: det kom brått på, savner referat. Ellers
bra innhold. Likte ikke gruppearbeid, ble for stort. Dette er en erfaring vi må ta
med oss da dette kommer til å komme igjen da gruppene blir så store.

Status Geovekst-prosjekter og blikk på Geodataplan
Drammen kommune Kommunenes utfordringer når det gjelder
kommunesammenslåing. Matrikkel og annet hjelp under sammenslåingen, gjør at
det har fungert. SFKB har vært en viktig suksess.
Det kan være vanskelig å få ressurser fra en kommune til alla grupper som
behøves. Det pågår så mye annet.
Bra om alle fagdager og workshops kan koordineres bedre.

Kartverket
Se presentasjon «FGU Møte 110919.pptx».
Det burde være større fokus på kvalitet, har dette vært oppe på Geovekst-forum?
Nei
Hvordan få bedre kvalitet og samtidig klare alle prosjekt? Kan vi fly først, så se hva
som behøver kartlegges? Bruke drone? Her savner vi spesifikasjoner.
Utarbeide veileder fro kommunal innholdskontroll i prosjekter; tar med dette fra
Follo, og sprer videre. Vi vil ha med i alle våre B-prosjekt.
Ledning. Er større saker på gang. Blir en nasjonal løsning.

