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Årsmelding 2018 
 
 

Fagrådet 
 

Fagrådet i Geovekst-kommune har i 2018 hatt følgende sammensetning: 
 

• Leder   Ole Grammeltvedt  Sandnes kommune  

• Nestleder  Eva Høksaas   Kristiansand kommune  

• Fagrådsmedlem  Lars Østbye Hemsing  Vang kommune  

• Fagrådsmedlem Petter Stordahl   Fredrikstad kommune 

• Fagrådsmedlem  Bjørn Vik   Kvam Herad  
 
Sekretær i 2018 har vært Brit Marit Fossan Knudsen, Forsand kommune. 
 
 

Medlemsutvikling og kontingent 
 

Kommuner som er medlemmer, betaler kontingent i form av en avgift til Geovekst-kommune, 
avgiften har i 2018 vært 1 % av kommunens kostnader i forvaltningsprosjektene. Geovekst-
kommune består av 421 kommuner, inkludert i dette er 5 av de 10 storbykommunene. 
Listen med kontaktinformasjon for Geovekstkontakter oppdateres fortløpende og ligger 
tilgjengelig på fagforumets hjemmeside. 

Søknader om støtte 
 

Kommuner som er medlem av Geovekst har mulighet til å søke midler i henhold til 
dokumentet ”Prinsipper for søk om midler” som ligger ute på nettsidene våre.   
 
I 2018 har følgende blitt tildelt midler: 
 
Plan- og Temadatautvalget i Buskerud har fått støtte på 60 000,- til å utarbeide et ferdig 
kursopplegg og utarbeidelse av veileder i bruk og forvaltning av laserdata. Disse midlene blir 
overført til 2019. 
 

Nettsidene til Geovekst-kommune 
 

Nettsidene til Geovekst-kommune blir kontinuerlig oppdatert og inneholder stoff som 
Fagrådet mener kan ha interesse for medlemmene.  
Innkalling og saksdokumenter til samlinger i Geovekst-forum, blir lagt tilgjengelig på 
nettsidene, og informasjon blir sendt til alle Geovekst-kommune kontakter i forkant av hver 
samling. 
Geovekst-kommune sin hjemmeside: www.geovekst-kommune.no 
 

Møter i Geovekst-forum 
 

Møter i Geovekstforum har vært holdt:   
7.-8.mars, 29.-30.mai, 11.-12.september og 21.-22.november. 
 

http://www.geovekst-kommune.no/
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Saker som har vært oppe til behandling: 
 
Et utvalg av saker av betydning for kommunesektoren 

• Møte med Geodatautvalget i Hedemark/Oppland og Hordaland/Sogn og fjordane 

• Oppfølging av prosjektet sentral lagring av FKB 

• Nasjonal detaljert høydemodell 

• Revisjon av veiledningsmaterialet 

• Nasjonal Geodatastrategi 

• Dybdekartlegging 

• Klassifisering av laserdata (testprosjekt pågår) 

• Endring av AR5-kostnader 

• Kva skal FKB være i fremtiden? 

 

• Det er gitt støtte til følgene prosjekter i 2018: (sentrale midler i Geovekst forum) 

- Bruk av droner til kartleggingsformål    250 000,-  

- Testområde på Østlandet 

- Egen arbeidsgruppe 
- Utvikling av tjenestebasert oppdateringsgrensesnitt mot SFKB: 100 000,- 
- Testprosjekt - klassifisering av vegetasjon med bruk av laserdata 100 000,- 

 
 
Se eller www.geovekst-kommune.no for meir informasjon 

Innspill fra kommunene i løpet av 2018 
 
Geovekst forum vedtok november 2015 en økonomisk støtte til  kommuner som innførte 
SFKB på 15 000 årlig i 3 år.  
Støtteordningen vil fortsatt gjelde for de som velge innføring i 2019. 
 

Fagrådsmøter / Andre møter 
 

Fagrådsmøter er i 2018 samkjørt med Geovekst-forum sine møter. Det er gjennomført flere 
Skype møter i forkant av Geovekst-forum. 
 
Fagrådet i Geovekst kommune har hatt et møte med KS 25.januar 
 
 
  

http://www.geovekst-kommune.no/
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______________________________  ____________________________        
Ole Grammeltvedt     Eva Høksaas 
Leder       Nestleder   
   
 
_____________________________       ____________________________ 
Lars Østbye Hemsing     Petter Stordahl 
Fagrådsmedlem     Fagrådsmedlem   
 
 
_____________________________  
Bjørn Vik  
Fagrådsmedlem 

 


