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Årsmelding 2016
Fagrådet
Fagrådet i Geovekst-kommune har i 2016 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 2016 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 2016 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.
I 2016 har følgende blitt tildelt midler:
Fjell kommune har søkt om midler i forbindelse med et analyse og formidlingsprosjekt for å
øke bruken av gis i kommunen. Søknaden er innvilget med kr 25 000,Kommunene Åfjord, Kongsvinger, Malvik og Søgne er tildelt kr 25 000,- hver, i forbindelse
med at de er pilot kommuner for innføring av Sentral felles kartdatabase.

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

Møter i Geovekst-forum
Møter i Geovekstforum har vært holdt:
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2.-3.mars, 1.-2.juni, 6.-7.september, 21.-22.november.

Saker som vært oppe til behandling:
•

Møte med Geodatautvalget i Vestfold, Telemark og Akershus

•

Strategi for Sentral felles kartdatabase

•

Innføring av FKB 4.6

•

Forvaltningsløsning for høydedata

•

Innføring av reduksjonsfaktor for manglende FDV leveranse

•

Det er gitt støtte til følgene prosjekter i 2016: (sentrale midler i Geovekst forum)
-

-

Testprosjekt FKB A/B konstruksjon

312 500,- (inkl mva)

-

revisjon av krav til stedfestingsnøyaktighet

-

Harmonisere leveranse av 3D sosi data, forbedring av spesifikasjon

Klassifisering av laserdata i vegetasjonsområder
- Vedtatt i 2016, men prosjektet utsettes til 2017.

100 000,-

Innspill fra kommunene i løpet av 2016
Det har ikke kommet innspill fra Geovekst kommuner i perioden

Fagrådsmøter / Andre møter
Fagrådsmøter er i 2016 samkjørt med Geovekst-forum sine møter. Det er gjennomført flere
Skype møter i forkant av Geovekst-forum.
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Håon Løvli
Fagrådsmedlem
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Fagrådsmedlem
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