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NOTAT TIL DISKUSJON 
 

Emne FDV økonomi ved overgang til sentral lagring av FKB 

Til Geovekst-Forum 

Fra Geovekst-sekretariatet 

Dato 19.11.2015 

 
Når man går over til sentral lagring av FKB vil dagens arbeidsprosesser og 

kostnadsbilde endre seg. Blant annet vil det være en forutsetning at kommuner og 
andre som skal oppdatere direkte har nødvendig programvaremoduler (NGIS-API).  

 
Ved diskusjon om innføring av sentral lagring av FKB i Geovekst-forum har partene 
klart gitt uttrykk for nytten av direkteoppdatering av FKB og signalisert vilje til å 

kunne støtte kommunene med å gjøre nødvendige anskaffelser.  
 

For å gjennomføre sentral lagring av FKB må firmaene utvikle en del 
tilleggsfunksjonalitet. Dette vil firmaene normalt ta betalt for gjennom økte lisens- og 
vedlikeholdskostnader. For å motivere kommunene til innføring av direkteoppdatering 

av FKB, foreslås det at de andre Geovekst-partene støtter kommunen med 15000 pr 
år i inntil 3 år. Dette gjelder for den midlertidige løsningen. Når den «endelige» 

løsningen for sentral lagring av FKB er på plass vil den måtte følges av en ny 
kostnadsmodell.  
 

Forslag til vedtak 
 

1. Tilskudd til kommunene settes likt pr kommune uavhengig av størrelse 
 

2. Tilskuddet som er årlig i 3 år trer i kraft når kommunen faktisk har startet med 

sentral forvaltning og beregnes ut fra antall mndmnd. pr år med driftsløsningen. 
 

3. Det innføres en ny kostnadsgruppe i FDV økonomien «Overgang til sentral lagring 
av FKB» der tilskuddet framkommer som en egeninnsats fra kommunen og som 
kostnad for øvrige parter. Kommunen får sitt bidrag gjennom lavere kostnad på 

FDV (eller oftest større overskudd) når FDV-regnskapet blir oppgjort.  
 

4. Kostnadsgruppa «Overgang til sentral lagring av FKB» fordeles mellom partene 
etter omforent kostnadsdeling. Samme fordeling som i FDV avtalen, men slik at 
kommunen ikke belastes. 

 
5. Det legges til grunn at man minst en gang pr år må kvalitetssikre data og lage 

produkter (årsversjonårs versjon) etter at en har tatt i bruk sentral lagring. 
Produkter kan ellers lages etter avtale og behov.  

 
6. Kostnader pr part pr kommune vil bli som i tabellen under. Ved andre Geovekst-

parter i FDV-avtalen (JBV, NVE …) vil kostnadene reduseres forholdsmessig. 
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Tilskudd til kommune pr år 

Part % Beløp 

  100 15000 

V 12 1847 

E 18 2769 

K   0 

S 42 6231 

T  18 2769 

L 9 1385 

 


