Referat
Møte i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark
Dato:

17.03.2021, kl 0900-1130, digitalt møte via Teams.

Til stede:

Bård Magne Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Pål Tengesdal, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Lars Smeland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Vibeke Skinstad, Troms og Finnmark fylkeskommune
Ingunn Jakola, Statens Vegvesen
Ingvill Richardsen, Forsvarsbygg
Jan-Inge Lakså, Harstad kommune
Mette Mohåg, Tromsø kommune
Frank Ingilæ, Tana kommune
Kristin Nordby-Bekkelund, Karasjok kommune
Jan Are Mienna (for Trond Inge Heitmann), Alta kommune
Sunniva Skålnes, Sametinget
Lennart Nilsen, Norges arktiske universitet, UIT
Dagfinn Kleveland, Finnmark jordskifterett
Sverre Pavel, Finnmarkseiendommen
Steinar Vaadal, Kartverket Troms og Finnmark
Bength Eriksen, Kartverket Troms og Finnmark

Forfall:

Bjørn H. Kavli, Troms og Finnmark fylkeskommune
Hogne Eidessen, Senja kommune
Steinar Nordheim Storelv, KS Nord-Norge
Knut Mellem, Troms Kraft AS

Referent:

Steinar Vaadal, Kartverket

1. Innledning (leder Bård M. Pedersen)
Bård ønsket velkommen og gikk gjennom listen med møtedeltakere. Statsforvalteren har
fagområdet plan som fokusområde og er opptatt av gode prosesser i alle kommuner.
Samarbeid mellom kommuner kan være nøkkelen til gode prosesser, særlig for små
kommuner. Statsforvalteren følger flere initiativ rundt om i fylket, blant annet i gamle
nord-Troms, i gamle midt-Troms (agenda utmark) og flere initiativ i gamle Finnmark. Det
er flere initiativ som bygger på vertskommune-prinsippet. I vestre Varanger diskuteres
balansert vertskommune som modell for interkommunalt samarbeid.

2. Nasjonal geodatastrategi (Bernt Strømsli, Kartverket)
Nasjonal geodatastrategi (NGS) ble vedtatt av regjeringen i 2018 og gir rammeverket for
arbeidet i Norge digitalt, inkludert det regionale arbeidet i fylkene. Målsetting om at
Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. NGS er viktig og gir kunnskap

som brukes i forhold til blant annet klimaendringer, næringsutvikling og innovasjon og
skal trygge Norge i kriser.
NGS har en medfølgende strategi, via strategidokumentet «Alt skjer et sted».
Det er viktig å linke opp nasjonale målsettinger i fylkesgeodataplanene. Malen til
fylkesgeodataplanene rundt om i landet er bygget på NGS. Mye er på plass men en enda
bedre samordning mellom nasjonale og regionale tiltak er viktig å jobbe med videre. KS
er aktive i arbeidet med NGS.

3. Hva er fokusområder innen geodata hos møtedeltakernes
organisasjoner for tiden? Alle gis ordet.
Ordet fritt blant møtedeltakerne, her er en oppsummering:
Statsforvalteren (Bård M. Pedersen) har mye fokus på arbeid med arealplaner i
kommunene og gjerne i interkommunale samarbeid, har egen ressurs som jobber med
dette. Lars Smeland følger opp og melder at det er viktig at kommunene registrerer
dispensasjoner i planregistrene og at kommunene for øvrig må bli flinkere til å ta i bruk
og oppdatere planregistrene.
Tana kommune (Frank Ingilæ) melder om mye plansamarbeid og arbeid med tur- og
friluftsruter.
Finnmarkseiendommen (Sverre Pavel) venter på økt digitalisering i tinglysingen
(Kartverket) og jobber med kvalitet i matrikkelen ved å melde inn feil og mangler til
kommunene. Bruker unødvendig mye ressurser på denne oppfølgingen uten at
kommunene retter åpenbare feil og mangler.
Harstad (Jan Inge Lakså) kommune har startet geosynkronisering av plandata for litt
siden og jobber nå med å komplettere planregisteret med eldre planer som må
digitaliseres. Har for øvrig god kompetanse og god ressurstilgang.
UiT (Lennart Nilsen) kommenterer GIS i ulike studieløp og at UiT gjerne tar imot innspill
om fagområdets plass i studieløpene.
Det pekes på få ressurser og til tider for liten kompetanse innen arealplanlegging hos
flere arbeidsgivere. Det ønskes større fokus på studietilbud (inkludert etterutdanning)
innen eiendomslandmåling (jfr nye autorisasjonskrav) og arealplanlegging ved UiT,
gjerne i samarbeid med andre kjente studiesteder innen fagområdene, for eksempel
NTNU (Trondheim/Gjøvik), NMBU(Ås), Høgskolen i Bergen, osv.
Oppfølging:
FGU utformer henvendelse til UiT om utdanningstilbud innen fagområdet med fokus på
situasjonen som oppleves rundt om i fylket med tanke på sårbar kompetanse. Særlig i de
litt mindre kommunene som gjerne har kun 1 eller 2 ressurser som jobber med
fagområdet er det utfordrende å tilfredsstille krav og forventninger som stilles.

4. Regionale mål og tiltak i geodataplanen (Steinar Vaadal,
Kartverket)
Målsettingene i geodataplanen ble gjennomgått i hovedtrekk og status for de ulike
tiltakene ble vist. Totalt sett er vi godt i rute med tiltakene i planen men vi er avhengig
av at alle parter gjør sin del av jobben. Kartverket er i god dialog med andre parter om

ansvar og arbeidsfordeling innen både kartleggingsprosjekt (geovekst), vedlikehold av
kartdata, oppdatert arealplanstatus i kommunene og bruk av det offentlige
kartgrunnlaget (DOK).
Det ble kommentert at det er viktig med mål og tiltak som er tilpasset kommuner med
ulike utgangspunkt og ressursgrunnlag innenfor fagområdet. Videre ønske om flere
webinar via Teams, dette fungerer godt.

5. Tidspunkt og tema for neste møte
Tidspunkt for nytt møte er satt til 4.5.2021 kl 12-15. Innkalling til Teams-møte er sendt
pr epost.
Hovedtema vil være kommunesamarbeid med fokus på faglige oppgaver kommunen skal
løse etter matrikkeloven og plan- og bygningsloven.

6. Eventuelt
Ingen saker.

Møtet avsluttet kl 1131.

