Emne
Til

Handlingsplanen til Fylkenes Geodataplaner
Geovekst-forum

Fra
Dato

Telenor
22.02.2018

I 2010 ble det satt fokus på dette med Geodataplaner og handlingsplaner og skape likhet i alle fylker.
Dette er fortsatt ikke gjennomført i alle fylker.
Standard mal for handlingsplan og hvor filterfunksjon er satt på fra Kartverket sin side, bør bli iverksatt før
neste handlingsplan lages.
Bakgrunnen for forslaget er at det vil være enklere å benytte handlingsplanen dersom malen er lik
uansett hvilket kartkontor som la inn informasjon i den. Ser at Kartkontorene i variere grad har satt på
filterfunksjonene, tekstbeskrivelse, ca. kostnader og partskostnader. Vil tro at slik som er det nå, er det
variasjon på hvordan en handlingsplan-mal bør ser ut og hva den skal inneholde. For oss eksterne som
skal benytte den, vil det være greit om malen er lik landet rundt. Bruk av filter skal ikke møte hinder på
veien, i form av tomme linjer når en benytter filter på kommunenummer, årstall osv.
Handlingsplan skal fortelle hva som er tenkt gjennomført de neste 4 årene og det bør fremkomme
planen uansett hvor i landet man søker. I områder det ikke skjer stort, så burde det enkelt å benytte seg
av standard mal. (For oss er viktig å vite i god tid når prosjekter og kostnader vil komme. Ikke samme år
som det settes i gang). Der det ikke finnes handlingsplan går vi ut ifra at det ikke skal skje noe. Slik har
det ikke vært det siste ½ året, Geovekst-prosjekter som ikke har ligget i planen har blitt startet opp.
For de handlingsplaner som har en slik filterfunksjon i dag, kan disse enkelt sorteres slik en måtte ønske
og er enklere å bruke. Andre må redigeres (fjerne tomme linjer som er i hinder for filtreringen), før en
kan benytte handlingsplan med filterfunksjon. Dette burde vært unødvendig.
Hvor viktig det er å ha kommunenavnet stående over linjene med oppgaver som er tenkt utført i den
enkelte kommune? Dette er ikke en handlingsplan for kommunene i fylket, så da må det kunne gå an
filtrere ut sin kommune.
Vedlagt ligger det som jeg har sett i fylkene på handlingsplan.
Nederst i arket, som ligger vedlagt (som her) forslag til hvordan en slik mal bør se ut, samt at alle fylker
MÅ benytte samme mal.

