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Alta den 14.07.04 

Søknad om sentrale Geovekst-kommune midler 

Det vises til retningslinjer for bruk av sentrale Geovekst-kommune-rnidler. 

GeoForum Finnmark og Statens krutverk, Vadsø hru· planlagt regionale samlinger med terna 
Oppdatering av Geodataplan og Geo vekst forvaltningsavtaler. 
1. samling i Tana den 18.08
2. samling i Lakselv torsdag 19.08
3. samling i Alta 20.08
4. samling i Hammerfest 24.08

Det faglige ansvaret for samlingene ivaretas av overing. Jens Iversen og fylkeskrutsjef Per Bjørn 
Holm Vru·si fra Statens kartverk, Vadsø og Olav S. Olsen Alta kommune/GeoForum Finnmru-k. 

Formålet med samlingene er å oppdatere geodataplanene og informere om og etablere Geovekst 
forvaltningsavtaler og administrativ ajourhold av FKB i alle kommunene i fylket. 

Tilsvru·ende samling ble gjennomfø1t i august 2003 med tema Kommunale geodataplaner. 
Samtlige kommuner møtte og alle kommuner utru·beidet deretter egne geodataplaner. Deltagelse og 
materiell var gratis. Deltagerne dekket egen reise. Kostnadene ble i første omgang dekket av 
GeoForum Finnmark og senere refundert av lokale kommunale Geovekst-midler. GeoForum 
beregnet i 2003 ingen overskudd eller dekning av arbeidsinnsats. Statens krutverk fikk dekket 
kostnader med utarbeiding av mal for geodatraplan, status og krutvedlegg for den enkelte 
kommune. Samlingene i 2003 kostet lu. 26.072,30. Utdrag av regnskap vedlagt. 

Kalkulerte kostnader til samlingen i 2004: 
Reiser/opphold for kursledere 
Beve1tning på 4 samlinger 
Kursmateriell 
Tjenester/bistand levert av Statens krutverk 
Tjenester/bistand levert av Alta kommune (frikjøp) 
Tjenester/tilrettelegging levert av GeoForum Finnmark 
Samlet kostnad 
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Samlingene gir både kompetanseøkning og kvalitetsheving av Geovekstdata. Etablering av 
forvaltningsavtaler og rntiner for administrativ ajourhold i alle kommuner er viktig tiltak for å 
bevare verdien av kartdata etablert gjennom Geovekst. Samlingen vil også være viktig møteplass 
for å informere om endringene i plan- og bygningsloven når det gjelder kart og ny matrikkel. Vår 
erfaring er at forutsetningen for at alle kommuner møter opp er at det ikke tas betaling av 
deltagerne. Erfaring og opplegget for samlingene kan ha overføringsverdi til andre deler av landet. 

Det er ikke midler til full dekning av kostnadene over lokale Geovekst-kommune-midler i år. Det 
søkes derfor om helt eller delvis delming av kostnadene fra sentrale Geovekst-kommune-midler. 
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�S�Olsen 
Leder GeoForum Finnmark 

Vedlegg: 1 

Kopi til: Statens kartverk Vadsø, 3507 Hønefoss 
Hanna Sofie Nystad, Kristiansand kommune, Serviceboks 417, 4606 Kristiansand 
Asbjørn Borge, Fredrikstad kommune, Geodataavdelingen, 1602 Fredrikstad 
Frode Mærli, Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo 
Torbjørn Paule, GeoFornm, Storgata 11, 3510 Hønefoss 
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GEOVEKST 

GeoForum Finnmark 
v/ Olav Olsen 
Alta kommune 

Deres referanse 

Geo VEKST - kommune

En støtteorganisasjon 
for kommunenes 

GeoVEKST - samarbeid 

Vår referanse 
2004/18413-103283/2004-DAIK 

Klassering 
L2 

Svar på søknad fra GeoForum Finnmark om tilskudd 

Dato 
04.01.2005 

Det vises til søknad fra GeoForum Finnmark datert 14. juli 2004. På vegne av kommunene i 
fylket er det søkt om sentrale midler fra GeoVEKST-kommune for å dekke kostnader 
forbundet med de regionale samlingene som er avholdt i fylket. 

Søknaden ble behandlet 30. november 2004 på interimstyremøte i GeoVEKST-kommune. 
Etter en vurdering av søknaden og forholdet til kriteriene for tildeling av midler, er 
konklusjonen at den oppfyller de fleste av kriteriene fullt ut. For nærmere informasjon om 
vurderingene som er gjort, henvises det til referat fra interimstyremøte som ligger tilgjengelig 
på informasjonssidene til GeoVEKST-kommune. 

Under forutsetning av at det som har overføringsverdi fra samlingene tilgjengeliggjøres for 
andre kommuner via internettsidene til GeoVEKST-kommune, er det gjort et vedtak om at 
GeoForum Finnmark tildeles 20.000,- for dekning av kostnader i forbindelse med de 
regionale samlingene i 2004. Videre oppfølging av vedtaket skjer i kontakt mellom KS og 
GeoForum Finnmark, med henvisning til dette brevet. 

Vi ber om at digitale dokumenter med overføringsverdi fra kurset oversendes GeoVEKST
kommune ved sekretariatet. 

Med vennlig hilsen 

David Iversen Kobbevik 

Sekretær, GeoVEKST-kommune 




