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Årsmelding 2013
Fagrådet
Fagrådet i Geovekst-kommune har i 2013 hatt følgende sammensetning:






Leder
Nestleder
Fagrådsmedlem
Fagrådsmedlem
Fagrådsmedlem

Hanna Sofie Nystad
Asbjørn Borge
Reidar Sætveit
Randi Fagervik
Ketil Hognestad

Kristiansand kommune
Fredrikstad kommune
Hamar kommune
Rana kommune
Klepp kommune

Sekretær i 2013 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 2013 vært 2 % av kommunens kostnader i forvaltningsprosjektene. Geovekstkommune består av 423 kommuner, inkludert i dette er 3 av de 9 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.
Tiltak som kommer i betraktning, skal omfatte kompetanseøking og/eller kvalitetsheving av
data i tilknytning til Geovekst. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å søke.
Fagrådet har ikke fått inn aktuelle søknader i 2013.

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.

Møter i Geovekst-forum
Møter i Geovekstforum har vært holdt:
20.-21.mars, 11.-12.juni, 18.-19.sept, 27.-28.november.
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Saker som vært oppe til behandling:


Møte med Geodatautvalget i Nordland og Agder fylkene



NN2000, totalt har 71 kommuner nå gått over til NN2000



Geosynkronisering, ca 15 kommuner benytter geosynkronisering (nov 2013)



Det er gitt støtte til følgende prosjekter i 2013: (sentrale midler i Geovekst forum)
Revidering av stedfestingsnøyaktigheten for FKB data
Bildematchingsprosjekt, Kartverket Hamar
Bildematchingsprosjekt, Skog og Landskap

200 000,100 000,100 000,-



Forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger og
anlegg i grunnen.



Etablert datasettene FKB TraktorvegSti, FKB Dyrkbar jord



Etablert ny prismodell for FKB data, gjeldene fra 1.juli 2014



Drammen kommune ble Geovekst kommune per 1.1.2014

Innspill fra kommunene i løpet av 2013
Det har ikke kommet innspill fra kommunene til saker i Geovekstforum.

Fagrådsmøter / Andre møter
Fagrådsmøter er i 2013 samkjørt med Geovekst-forum sine møter.

