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Status pågående aktiviteter i fylket
Bård M. Pedersen orienterte om statsforvalterens aktiviteter, ressursbruk og fokus
rettet mot hensynet til den omfattende situasjonen som har oppstått som følge av
krigen i Ukraina.
Videre har Statsforvalteren gjennomført noen fysiske besøk til kommuner. I den
forbindelse benyttes nytt utviklet analyseverktøy som gir status for kommunens
leveranser og tjenester. Arealplanlegging er et særskilt oppfølgingspunkt.
Bength Eriksen oppsummerte arbeidsutvalget for basis geodata (BGU) sitt siste
møte. Fokus på:
-

Forvaltning og drift av FKB-data
Årets Geovekstprosjekt. Både prosjekt for detaljerte FKB-data og historiske
ortofoto.
NLR, Norsk lufthinder register, iverksetting av ny forskrift gjør at det er
behov for å legge inn flere objekter i registeret enn tidligere. Omfattende
jobb.
Ønske fra partene om å opprette eget «Droneforum»
Ønske om å opprette nettverk for diskusjoner og samarbeid rundt
programvare og leverandører av relevant programvare

Roger Skog oppsummerte arbeidsutvalget for plan- og temadata (PTU) sitt siste
møte. Fokus på:
-

Geosynkronisering av arealplandata, effektivt og nyttig
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-

DOK-datasett og fortsatt behov for at flere kommuner tar stilling til hvilke
datasett de skal ha i sitt offentlige kartgrunnlag (DOK i kommune).
Marine grunnkart
Forvalting av tur- og friluftsruter, nasjonal base er viktig.
Detaljerte havnedata (FKB-havn)
Kommunesamarbeid

Vedtak:
Kartverket tar tak i ønsket om opprettelsen av eget droneforum og inviterer
aktuelle parter etter en kartlegging hos partene.

Kompetanse og ressurser innen fagområdene
God diskusjon rundt behovet og bekymringen for stadig færre ressurser som jobber
med fagområdet i vår del av landet og at det er utfordrende å rekruttere ny
kompetanse. Flere parter i Norge digitalt utvalget opplever utfordringer. Det har
vært noe møtevirksomhet mellom Kartverket, Domstoladministrasjonen og
Vegvesenet om situasjonen, KS var også representert i møte.
Noen stikkord fra diskusjon:
-

Fokusere på robuste kommunesamarbeid
Stipendordning
Invitere oss inn på utdanningsmesser for videregående skoler og
markedsføre plan- og geodataområdet som et faglig interessant arbeidsfelt,
også i små kommuner
Relevant utdanningstilbud i nord
Utforme studietilbud tilpasset landsdelen, desentralisert/samlingsbasert
Større fokus på teknisk arealplanlegging i studietilbudet for
samfunnsplanlegging ved UiT
Utplassering i arbeidslivet som del av studie
Formidle konsekvenser og scenarier
Utfordre utdanningsinstitusjonene
Jobbe mot departementene
Vurdere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Nordkalotten.

Vedtak:
FGU inviteres til møte med UiT om utdanningstilbud, sammen med representanter
fra Kartverket, Domstoladministrasjonen og Statens Vegvesen. Kartverket
informerer når tidspunkt for et møte etter sommeren er avtalt.

DIGI-nettverk i Troms og Finnmark
Saken utsettes til neste møte pga sykdom hos prosjektleder som skulle informere.
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