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Årsmelding 2015
Fagrådet
Fagrådet i Geovekst-kommune har i 2015 hatt følgende sammensetning:






Leder
Nestleder
Fagrådsmedlem
Fagrådsmedlem
Fagrådsmedlem

Hanna Sofie Nystad
Reidar Sætveit
Håkon Løvli
Elisabeth Vollmo Bjorhusdal
Ole Grammeltvedt

Kristiansand kommune
Hamar kommune
Drammen kommune
, Grong kommune
Sandnes kommune

Sekretær i 2015 har vært Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune.

Medlemsutvikling og kontingent
Kommuner som er medlemmer, betaler kontingent i form av en avgift til Geovekst-kommune,
avgiften har i 2015 vært 2 % av kommunens kostnader i forvaltningsprosjektene. Geovekstkommune består av 423 kommuner, inkludert i dette er 5 av de 10 storbykommunene.
Listen med kontaktinformasjon for Geovekstkontakter oppdateres fortløpende og ligger
tilgjengelig på fagforumets hjemmeside.

Søknader om støtte
Kommuner som er medlem av Geovekst har mulighet til å søke midler i henhold til
dokumentet ”Prinsipper for søk om midler” som ligger ute på nettsidene våre.
Fagrådet har fått inn 2 søknader i 2015:
Plan- og temakartutvalget Oslo, Akershus; Søknad om å dekke utgifter i forbindelse med en
flomanalyse workshop for etablering av et mer presist aktsomhetskart. Resultat og erfaringer
fra workshop deles med andre interesserte.
Søknaden er innvilget med kr 80 000,Felles adresseringsprosjekt for kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solund
Søknaden er innvilget med kr 25 000,-, midlene er forutsatt benyttet til utarbeidelse av
informasjonsmateriale i forbindelse med adresseringsprosjektet.

Nettsidene til Geovekst-kommune
Nettsidene til Geovekst-kommune blir kontinuerlig oppdatert og inneholder stoff som
Fagrådet mener kan ha interesse for medlemmene.
Innkalling og saksdokumenter til samlinger i Geovekst-forum, blir lagt tilgjengelig på
nettsidene, og informasjon blir sendt til alle Geovekst-kommune kontakter i forkant av hver
samling.
Geovekst-kommune sin hjemmeside: www.geovekst-kommune.no
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Møter i Geovekst-forum
Møter i Geovekstforum har vært holdt:
3.-4.mars, 2.-3..juni, 2.-3.sept, 8.-9.september, 25.-26.november.

Saker som vært oppe til behandling:


Møte med Geodatautvalget i Rogaland og Troms



Strategi for sentral felles kartdatabase



Pilot Nasjonal høydemodell



Forvaltningsløsning for høydedata



Det er gitt støtte til følgende prosjekter i 2015: (sentrale midler i Geovekst forum)
-

Konstruksjon fra omløpsbilder, kartkontoret i Sør-Trøndelag

-

Midler til samfinansiering av prosjektstilling for Nasjonal database for tur- og
friluftsruter
200 000,Etablerings av en profileringspakke ifbm Sentral felles Kartdatabase
250 000,-

-

100 000,-

Innspill fra kommunene i løpet av 2015
Nedgradering av gamle forsvarsområder, innpill fra Risør kommune
Fremmet i Geovekst-forum 25.-26.nov
Kartverket har vært i møte med NSM, og NSM har en plan for nedgraderinger områder som
tidligere var forsvarets med som nå er solgt. Målet er å være ferdig med dette innen utløpet
av 2016.

Fagrådsmøter / Andre møter
Fagrådsmøter er i 2015 samkjørt med Geovekst-forum sine møter.
I tillegg har Fagrådet hatt møte med KS den 25.februar

