
Mottatt mail fra sekretariatet i Norge digitalt, datert 7. mars 2013 
 
Til representant i Norge digitalt referansegruppe – Einar Jensen, representant for Geovekst-
partene 
 
Arbeidet med å oppnevne er en ny samordningsgruppe for geografisk informasjon er satt i gang. Iht. 
geodataforskriften skal Miljøverndepartementet, etter forslag fra deltakende virksomheter, 
oppnevne en samordningsgruppe for geografisk informasjon med representanter fra departementer 
og partssammenslutninger. Referansegruppen for Norge digitalt har oversendt sitt forslag til mandat 
og sammensetning til Miljøverndepartementet: 
 
”Samordningsgruppen er det utøvende organet for samarbeidet i Norge digitalt, og kan ta 
beslutninger på partenes vegne så langt dette er avtalt mellom partene.  
 
Samordningsgruppen skal samarbeide med geodatakoordinator for å sikre at alle bidrag til den 
geografiske infrastrukturen blir organisert hensiktsmessig, slik at Norge digitalt drives og utvikles iht. 
rettslige og tekniske standarder og muligheter, og i takt med samfunnets behov. 
Samordningsgruppen skal koordinere innspillene fra alle med interesser innenfor den nasjonale 
geografiske infrastrukturen, og bidra til at geodataloven blir oppfylt. 
 
Samordningsgruppen skal: 

• følge opp sine respektive parter og sikre at saker som skal behandles blir drøftet i forkant av 
samordningsgruppens møter, 

• identifisere relevante geodata og brukerbehov og fremme dialog mellom leverandører og 
brukere, 

• sikre tverrfaglig dialog og samspill i driften og utviklingen av den nasjonale geografiske 
infrastrukturen, og stimulere til nasjonale samarbeidsprosjekter og geodatasatsinger på 
området, 

• gi innspill til geodatakoordinators arbeid med tilrettelegging av dokumentasjon, krav og 
vilkår for samarbeidet og beslutte endelig utforming, 

• løse prinsipielle og praktiske problemstillinger og utfordringer som oppstår eller spilles inn fra 
partene, 

• tilrettelegge saker for behandling i geodatarådet, 
• etablere fagfora og avholde en årlig samling for alle parter, 
• sikre at Norge digitalt videreutvikles i samsvar med aktuelle planer. 

 
Samordningsgruppen skal settes sammen slik at alle parter sikres representasjon: 

• 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. 

 
Nasjonal geodatakoordinator er sekretariat for samordningsgruppen og skal innkalle til og delta i 
møtene.” 
 



Geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å henvende seg til dagens 
representanter i referansegruppen for å få tilbakemelding om ønsket videre representasjon i en ny 
samordningsgruppe. Dette er i tråd med konklusjonen i referansegruppen da saken ble behandlet i 
møtet 28. og 29. november 2012.  Representasjonen bør avklares i de respektive departementene 
eller partssammenslutninger. Geodatakoordinator vil gjennomgå og oversende innkomne forslag til 
Miljøverndepartementet, som vil stå for den endelige oppnevningen av den nye 
samordningsgruppen. Ved oppnevningen vil Miljøverndepartementet også vurdere hensyn til statens 
generelle retningslinjer for representasjon i råd og utvalg – særlig retningslinjene om balansert 
kjønnsfordeling. Denne prosessen vil nødvendigvis ta noe tid, men målet er å få gjennomført et 
første møte i samordningsgruppen 4. juni 2013.  
 
Frist for tilbakemelding med forslag til representanter 27. mars 2013. 
 
Med vennlig hilsen 
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