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SAK 35/12 – FDV 

Dato:   13. august 2012 
Fra:  Geovekst-sekretariatet 
Til:  Geovekst-forum 
 
Bakgrunn for saken: 

 
FDV-arbeidet har vært et gjentagende tema på de siste møtene i Geovekst-forum. Spesielt har diskusjonen rundt 
økonomiske konsekvenser for manglende gjennomføring av FDV-arbeid vært diskutert. 
Geovekst-sekretariatet ønsker med dette notatet og gi en overordnet status for FDV-arbeidet medio 2012, og en 
oversikt over hva som er realistisk fremdrift for FDV-arbeidet i 2013. 
 
Hensikt med FDV-arbeidet 
 
FDV-arbeidet / det kontinuerlige ajourholdet er en forutsetning for å holde FKB-datasettene mest mulig à jour. Det 
har vært, og er, fokus på datasettene FKB Bygg og FKB-PBLtiltak, FKB-AR5 og FKB-Vegnett.  
Det er uttalt at det er viktigere med fullstendighet enn nøyaktighet, og ved å innhente data fra kommunal 
saksbehandling vil nøyaktigheten veldig ofte være mer enn god nok for de fleste bruk av kartdataene. 
 
Formelt grunnlag for FDV-arbeidet: 
 

 Kapittel 10 og 11 i Geovekst veiledningsdokumentasjon beskriver rammene for FDV i Geovekst-
samarbeidet   

 FDV-avtaler er inngått for alle Geovekst-kommuner.  
 
Status 
 
Høsten 2011 foretok sekretariatet en enkel spørreundersøkelse hos kartkontorene for å kartlegge  

1) Når ble ajourholdsdata sist mottatt for de forskjellige datasettene 
2) Er det gjennomført kurs for kommunene i kontinuerlig ajourhold 
3) Er det planlagt kurs for kommunene i kontinuerlig ajourhold 

 
Kort oppsummert så viste undersøkelsen at det gjøres et godt stykke arbeid på dette, men at det er store variasjoner 
mellom kommunene/ fylkene. 
 
Behov for opplæring 
 
Geovekst-forum har gitt klare signaler om at opplæring er det viktigste middelet for å kunne få til et bedre FDV-
arbeid. 
 
En arbeidsgruppe har utarbeidet eksempel på kommunale rutiner for dataflyt ved kontinuerlig forvaltning av FKB-
Bygning og FKB-PblTiltak: http://www.statkart.no/Bygning+og+PblTiltak.d25-SwZvIW0.ips  
 
Det er utarbeidet kursmateriell og tilbys kurs i kontinuerlig ajourhold av FKB-AR5 i regi av Skog og landskap 
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs 
 
Det er utarbeidet veiledninger og de første kursene i kontinuerlig av ajourhold av FKB-Vegnett er avholdt i regi av 
kartkontoret i Oslo i samarbeid med aktuelle programleverandører.  
http://www.statkart.no/Veg+og+Vegnett.d25-SwZvIX1.ips 
 
I perioden 2009-2011 er det for FKB-Bygning og FKB-PblTiltak blitt avholdt diverse opplæringstiltak i regi av de fleste 
kartkontorene. Disse datasettene er sterkt knyttet til føring av matrikkelen og det har vært, og vil være, naturlig å se 
dette i sammenheng. Programleverandørene tilbyr kurs i sin programvare. Det kan imidlertid virke som om 

http://www.statkart.no/Bygning+og+PblTiltak.d25-SwZvIW0.ips
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs
http://www.statkart.no/Veg+og+Vegnett.d25-SwZvIX1.ips
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brukermanualene er veldig omfattende og at kortfattede sammendrag som omhandler det som er ”nødvendig” for det 
daglige arbeidet burde vært utarbeidet. 
 
Økonomi 
 
FDV-arbeidet godtgjøres i dag ut fra en årlig opptelling av endringer i antall B-identer i den enkelte kommune. 
Godtgjøring pr. B-ident er i 2012 kr. 530,-. Minimumsbeløpet er i 2012 kr. 7.950,-. 
 
Denne godtgjøringen tilfaller originaldataverten, som regel kommunen, uavhengig av om det faktisk blir gjort noe 
arbeid og uavhengig av kvaliteten på arbeidet. 
 
Det er flere ganger blitt reist spørsmål om det er rettferdig å godtgjøre likt for ulikt arbeid, og alternativet med å straffe 
økonomisk de som ikke gjør det avtalte arbeidet har vært diskutert. Geovekst-forum har til nå valgt å si at det er 
viktigere å ha bedre opplæring og oppfølging, og at det er grunn til å tro at økonomisk straff ikke vil gi bedre kartdata. 
 
Forslag til tiltak i 2013: 
 
Kartkontorene må være offensive i forhold til å bistå kart- og geodataavdelingene i kommunene med og ”selge” inn 
hensikten med FDV-arbeidet overfor andre avdelinger og ledelse i kommunen. 
 
Originaldatavertene må følges opp når det gjelder å få nye kartdata distribuert. Kart er ”ferskvare” og det må være en 
økt forståelse for at mest mulig oppdaterte kartdata gjøres raskt tilgjengelig, både for de øvrige partene og for de 
som kjøper kartdata.  
 
Synkronisering av kartdata har de siste par årene vært mye omtalt som en mulighet til å få til en langt hyppigere og 
mer effektiv utveksling/distribusjon av FKB- og Plandata innenfor Norge digitalt. Synkronisering av QMS-baser har 
vært under utvikling i denne perioden og er nå klart i til å bli testet i pilotkommuner. (se eget internt notat fra 
Kartverket).  
 
Teknisk løsning for å dokumentere endringer i kartdataene er nå klart til å tas i bruk og kommuner hvor det ikke 
registreres endringer må følges opp av kartkontorene. 
 
I løpet av 2013 må det testes om opptelling av endringer dokumentert gjennom ”den nye løsningen” skal brukes som 
grunnlag for økonomisk godtgjøring. Dvs at man sammenligner dagens opptelling av BID via matrikkelen med 
mottatte endringer, og vurderer økonomiske konsekvenser ved en slik endring av metode. 
 
Tiltakene som legges inn i tiltaksbasen må kvalitetskodes slik at det enkelt synliggjøres med hvilken nøyaktighet 
tiltaket er lagt inn. 
 
Kurs i kontinuerlig ajourhold av FKB-Vegnett er gjennomført for både GisLine og WinMap-kommuner tilknyttet 
Kartverket i Oslo, med deltagelse fra programvareleverandørene. Det forutsettes at tilsvarende kurs gjennomføres i 
regi av alle kartkontorene kommende år. 
 
Kurs i kontinuerlig ajourhold av FKB-AR5 følges opp av Skog og landskap. 
 
Kurs i kontinuerlig ajourhold av FKB-Bygning / FKB-PblTiltak forutsettes det at kommunene skaffer seg via 
programleverandørene, og at dette ses i sammenheng med det lovpålagte matrikkelarbeidet i kommunen. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Geovekst-forum anbefaler at tiltakene som er foreslått for 2013 gjennomføres og ber om at det gis en status for 
fremdrift på de forskjellige tiltakene første gang i juni 2013. 

 


