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Geovekst-forums deltagelse i samordningsgruppa
Den ”gamle” referansegruppa i Norge digitalt, var sammensatt som følger i henhold til
Generelle vilkår for 2012:
Referansegruppa skal settes sammen på en slik måte at det sikrer en representasjon for alle
parter i samarbeidet:
• Kommunene med 2 representanter, utpekt av KS. En av disse representantene skal
representere Storbykommunene.
• Fylkeskommunene med 1 representant, utpekt av KS.
• Hvert departement med en eller flere underliggende etater som deltar som parter i
samarbeidet, deltar med 1 representant utpekt av de respektive departementer.
• Energibedriftene med 1 representant, utpekt av Energi Norge.
• Telenor med 1 representant.
• Geovekst-partene gjennom Geovekst-forum med 1 representant.
• Kartverket med 1 representant (Kartverksjefen) som leder Referansegruppa.
Den nye Samordningsgruppen (etter implementering av geodataloven) var fra Norge digitaltsekretariatet foreslått satt sammen som følger:
•
•
•

•
•
•
•

kommunene med tre representanter, hvorav to fra kommuner innenfor Geovekst etter
forslag fra KS, og én etter forslag fra storkommunegruppa,
fylkeskommunene med én representant etter forslag fra KS,
hvert departement med én eller flere underliggende etater som er parter i samarbeidet
deltar med én representant etter forslag av de respektive departementene eller den etat
som representerer departementet,
energibedriftene med én representant etter forslag fra Energi Norge,
Geovekst-partene gjennom Geovekst-forum som rettighetshaver med én
representant,
Telenor med én representant,
Kartverket som leder av samordningsgruppen.

Etter innspill fra kommunene ble deres representasjon foreslått styrket med en representant i
forhold til Referansegruppa.
Formelt er det Miljøverndepartementet som oppnevner Samordningsgruppa. Derfor har
forslaget over vært til godkjenning i MD. MD foreslår at Geovekst-forums representant fjernes,
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med den begrunnelse at Geovekst-partene allerede er godt representert gjennom enkeltparter.
Sekretariatet i Geovekst-forum antar at det ikke var dette som var kommunenes tanke bak en
bredere representasjon, men heller det at kommunene er den viktigste bidragsyteren til Norge
digitalt gjennom blant annet FKB-data, Plan og Matrikkel.
Det foreslås at Geovekst-forum diskuterer dette og vurderer en egen uttalelse om saken.
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