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Sentral forvalting av FKB – Prosjektorganisering
Geovekst-forum
Geovekst-sekretariatet
18.11.2015

Kartverket har lagt opp til følgende organisering:

Prosjekteier
med styringsgruppe
Referansegruppe
Geovekst-forum
Prosjektledelse

Delprosjekt 1
Kortsiktig løsning

Delprosjekt 2
Langsiktig løsning

Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Styringsgruppe
Navn

Rolle

Erik Perstuen
Nils Ivar Nes
Anne Guro Nøkleby
Olav Petter Aarrestad
John Mikalsen
Hildegunn Nordheim
Stig Aage Melve
Håkon Løvli

Prosjekteier
Prosjektleder
Kartverket
Kartverket
Statens Vegvesen
NIBIO
Hamar Kommune
Drammen Kommune
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Mandat styringsgruppe:
-

-

-

Bidra til at prosjektet får nødvendig status og ressurser.
Sikre at prosjektet er akseptert og godkjent hos andre parter
Gi råd, anbefalinger og veiledning til prosjektleder
Utviklingsarbeidet knyttet til QMS som sentral forvaltningsbase blir dekt av
Kartverket. Følgelig styrer Kartverket kostnadsbruken. Styringsgruppen skal
overvåke kostnadsbruken i forhold til budsjett på øvrige aktiviteter.
Overvåke framdriften i forhold til prosjektets tidsfrister.
Overvåke kvaliteten på prosjektets leveranser.
Revurdere målene om nødvendig.
Bidra til god kommunikasjon med prosjektets interessenter. Overvåke
oppfølging av prosjektets kommunikasjonsplan.
Koordinere prosjektet med tilsvarende prosjekter, f.eks. der
geosynkroniseringsmekanismer benyttes til oppdatering av sentrale
forvaltningsbaser.
Hindre byråkrati som kan skape problemer for prosjektet
Sørge for god evaluering av den kortsiktige løsningen ved overgang til
langsiktig løsning, samt løpende innspill til utredning av langsiktig løsning.

Rapportering:
-

Prosjektleder for hovedprosjekt og delprosjekter rapporterer til styringsgruppa.
Styringsgruppa gir skriftlig respons på beslutningsgrunnlag til prosjekteier og
prosjektleder.

Geovekst-forum

Geovekst-samarbeidet setter rammene for økonomien og organiseringen i det felles
vedlikeholdet som det nye forvaltningssystemet skal benyttes innenfor.
Geovekst-forum fungerer som en referansegruppe for prosjektet. Geovekst-forum vil
da være et diskusjonsforum hvor faglige spørsmål tas opp og det gis råd til løsninger.

Mandat referansegruppe:
-

-

-

Være et rådgivende organ knyttet til brukerkrav for innhold og funksjonalitet,
både knyttet til kommunale brukerløsninger og den sentrale
forvaltningsløsningen. Prioritere brukerkrav slik at de antatt viktigste
brukerkravene prioriteres høyest.
Evaluere utviklingsarbeidet basert på fremdriftsrapport og eventuell demo fra
prosjektgruppen på møter i Geovekst-forum. Tilbakemeldinger på evalueringen
må ivareta prioriterte brukerkrav.
Ansvarlig for FDV-økonomi, tilpasning av Geovekst kostnadsdelingsnorm
Møtene i Geovekst-forum vil bli benyttet som møter for saker som skal
behandles av referansegruppa. Det kan bli behov for ytterligere møter utover
de ordinære møtene i Geovekst-forum, også møter på kort varsel (gjerne via
Lync) dersom framdriften i prosjektet krever det.

Rapportering:
-

Geovekst-forum mottar de samme rapportene som styringsgruppa.
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-

Skriftlig rapport til prosjektleder etter møter i Geovekst-forum

Prosjektgrupper

For hver av underprosjektene etableres det en prosjektgruppe med representanter for
Kartverket, Geovekst-partene og aktuelle systemleverandører. Prosjektgruppene ledes
av prosjektleder for delprosjektet. Prosjektgruppene styrer den faglige og praktiske
jobben i prosjektet.

Prosjektgruppe delprosjekt Kortsiktig løsning

For den kortsiktige løsningen foreslås det opprettet en prosjektgruppe bestående av
Kartverket og systemleverandører som suppleres av representanter fra Geovekstpartene ved behov.

Prosjektgruppe
Navn

Stilling

Ansvar i prosjektet/
fagområde

Nils Ivar Nes
Andreas Røstad

Kartverket
Kartverket (Land)

Jostein Amlien

Kartverket (I1)

Prosjektleder
Utvikling Fysak, QMS, Bruk av
NGIS-API +++
Testing og drift av QMS

Lars Eggan

NOIS

Thomas Johnsen

Norkart

Tilpasning og oppsett av
kommunale løsninger til sentral
FKB-forvaltning. Bidra i test,
pilotering og innføring.
Tilpasning og oppsett av
kommunale løsninger til sentral
FKB-forvaltning. Bidra i test,
pilotering og innføring.

Prosjektgruppa vil ha jevnlige møter og har ansvar for å organisere arbeidet i
prosjektet. Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa for hovedprosjektet.
De overordnede teknologiske valgene for den kortsiktige løsningen er gjort med bruk
av NGIS-API, QMS og Geosynkronisering. Videre utvikling av QMS finansieres og
styres direkte av Kartverket (og dermed ikke av dette prosjektet).
Innenfor disse rammene skal prosjektgruppa drøfte og gjøre valg for oppsett av
sentral forvaltningsløsning (se notatet «Prosjektbeskrivelse» for eksempel på
problemstillinger). Prosjektgruppa følger prosjektet under utvikling, pilotering og
innføring.
Prosjektet vil organiseres i oppgaver knyttet til utvikling, drift og pilotering/utrulling,
se figur.
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Prosjektledelse
Nils Ivar Nes

Utvikling –
Andreas Røstad

Drift
Jostein Amlien

Prosjektdeltagere fra Geovekst-partene:
Navn
Stilling
Ingvild Nystuen
Astrid Bjørnerød

NIBIO

Knut Jetlund
Linda Støeng

Statens vegvesen

Geovekst-forum kan
komme med forslag til
representanter.

Kommune

Pilotering/Utrulling
NN

Ansvar i prosjektet/
fagområde
Bidra faglig i oppsett av sentral
forvaltningsløsning. Spesielt
ivareta AR5.
Bidra faglig i oppsett av sentral
forvaltningsløsning. Spesielt
ivareta Vegnett.
Kommunenes behov vil i stor
grad bli ivaretatt av
systemleverandørene, men det
kan vurderes 1-2
kommunerepresentanter.
Ønskelig med kommune med
spesielt engasjement for Bygg

Prosjektdeltagerne fra Geovekst-partene bør være «eksperter» på dataforvaltning
spesielt innenfor sine temaer. Disse vil bli innkalt til prosjektgruppa ved behov og vil
få en sentral rolle innenfor oppsett av forvaltningssystemet, spesielt innenfor sine
temaområder. Prosjektdeltagerne fra Geovekst-partene vil ikke være like sentrale når
prosjektet når innføringsfasen.
I tidligere utkast til prosjektet har det vært oppnevnt tematiske arbeidsgrupper for
AR5, Veg og Byggtema. Det kan være aktuelt å vekke disse til live, men da som
ressursgrupper til prosjektgruppa. Det vil da være naturlig at disse gruppene ledes av
de respektive prosjektdeltakerne fra Geovekst-partene, og at ledelsen skjer i samspill
med prosjektleder.
Ressursgruppene vil benyttes av prosjektet når det er behov for mer inngående
diskusjoner av de fagspesifikke temaene med betydning for utvikling av
brukerløsninger i kommunene, samt i utviklingen av grensesnittene i den sentrale
forvaltningsløsningen. Møtene i gruppene vil satt opp etter behov i prosjektet, der
korte Lync-møter kan være vel så aktuelt som dagsmøter, avhengig av temaets
omfang.
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