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1 Forord/bakgrunn 

Bakgrunnen for utarbeidelse av dette dokumentet er:  

 Dokumentet «Veileder Økt bruk av tematiske geodata i planlegging, 

forvaltning og krisehåndtering – veileder for regionale plan- og temadata» 

fra 2009.  

 Ønske om økt deltakelse og økt inkludering av den regionale 

infrastrukturen.  

 Forslag til bedre utnyttelse av plan- og temadatautvalg som møteplass.  

1.1 Forkortelser 

DOK – Det offentlige kartgrunnlaget 
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2 Innledning 

Dokumentet «Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet» beskriver 

organisering av Norge digitalt-samarbeidet regionalt. Her spesifiseres det at hvert 

fylke skal ha et geodatautvalg som sikrer en helhetlig gjennomføring av Norge 

digitalt i fylket, og at det helst skal være to underutvalg eller selvstendige utvalg 

for henholdsvis basis geodata og plan- og temadata. Det er Fylkeskartkontorene 

som skal administrere fylkesgeodatautvalgene. Merk at utvalgene for plan- og 

temadata kan ha noe ulike navn i de ulike regionene.   

2.1 Formål med veilederen 

 Utnytte plan- og temadatautvalgenes potensiale  

 Forslag til organisering 

 Konkretisering av oppgaver 

 

Målet med denne veilederen er å være til inspirasjon for hvordan utvalgene kan 

organiseres og jobbe – ikke til begrensning for det samme. Regionene har stor 

frihet til selv å utforme sine plan- og temadatautvalg slik de ønsker og finner 

mest hensiktsmessig. 

2.2 Målgruppe 

Aktuelle deltakere i plan- og temadatautvalg og andre som forvalter og 

organiserer geodata på regionalt nivå. 

2.3 Forholdet til andre dokumenter og lover 

Veilederen er skrevet ut i fra at plan- og temadatautvalgene skal handle i henhold 

til «Veileder til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 

planregister», «Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet», «Handlingsplan 

for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018».  

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf
https://www.geonorge.no/globalassets/geonorge2/avtaler-og-bilag-norge-digitalt/generelle-vilkar-2017.pdf
https://www.geonorge.no/globalassets/geonorge2/temadataforum/handlingsplan-temadata-2016-2018_25062015.pdf
https://www.geonorge.no/globalassets/geonorge2/temadataforum/handlingsplan-temadata-2016-2018_25062015.pdf
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3 Mål for arbeidet i plan- og temadatautvalg 

Plan- og temadatautvalget skal:  

 Være et lokalt fagforum for utarbeidelse og bruk av plan- og temadata  

 Fungere som lokal forankring av geodataarbeidet i fylket  

 Bidra med innspill fra brukere lokalt/regionalt til andre samarbeidsfora i 

infrastrukturen 
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4 Forslag til organisering 

Hvert enkelt utvalg står selv fritt til å bestemme hvem og hvor mange som bør 

sitte i plan- og temadatautvalget. Deltakere kan velges ut i fra hvilke saker 

utvalget og fylket arbeider med. Disse kan variere over tid og fra fylke til fylke. 

 

Aktuelle deltagende etater er: 

- Statens kartverk, fylkeskartkontorene 

- Fylkesmannen 

- Fylkeskommunen 

- Kommuner  

- Statens vegvesen, regionskontor 

- Helse/redning  

- Energiverk  

- Relevante fagetater 

 

Både geodataansvarlige og andre brukere av geodata (for eksempel fra plan, 

byggesak, beredskap eller andre fagområder) bør være representert i plan- og 

temadatautvalget.  

 

Plan- og temadatautvalget bør ledes av en av partene og Kartverket ved 

fylkeskartkontoret skal ha sekretariatsfunksjonen. 

 

De oppnevnte representantene bør sitte i minst to år. En utskiftning av 10–20% 

av deltakerne hvert år kan være naturlig.  

 

Plan- og temadatautvalget kan opprette egne arbeidsgrupper dersom dette synes 

hensiktsmessig. 

 

Plan- og temadatautvalget bør ta stilling til hvordan deres arbeid og avgjørelser 

best kan kommuniseres til regionale parter som selv ikke er representert i 

utvalget. Fylkeskartkontorenes nettsider kan benyttes.  
 

4.1 Kostnader og finansiering  

Hver etat må dekke sine kostnader knyttet til deltagelse og arbeid innenfor 

regionalt plan- og temadatautvalg. Plan- og temadatautvalgene har som 

utgangspunkt ikke egen økonomi, og kan derfor ikke gå inn i prosjekter eller 

aktiviteter med egne midler. Det er mulig å søke eksterne om midler til 

finansiering av prosjekter og temamøter, eller ta deltakeravgift. Finansiering kan 

også løses ved samarbeid med andre fagorganisasjoner. Kartverket dekker 

kostnader til sekretariatsfunksjon, og felleskostnader til plan- og 

temadatautvalgenes hovedmøter dekkes av vertskap for møtet. 
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5 Årshjul  

Plan- og temadatautvalgene har noen faste oppgaver. Disse er like fra år til år. 

Likevel vil de fleste oppgavene påvirkes av aktiviteter og temaer andre steder i 

infrastrukturen. På regionalt nivå må plan- og temadatautvalget forholde seg til 

sitt overordnede fylkesgeodatautvalg. På nasjonalt nivå vil saker i 

temadataforum, plandataforum og Samordningsgruppen påvirke oppgavene i 

plan- og temadatautvalgene. Møter i plan- og temadatautvalgene avholdes på 

ulike tidspunkt i de ulike regionene, men bør samspille med de faste oppgavene. 

 

 
Figur 1: Årshjul 

 

Slik skal årshjulet forstås:  

Møter i grupper, fora og utvalg er tegnet som sirkler. Faste oppgaver er tegnet 

som firkanter. Grønn farge indikerer det som skjer om våren, oransje om høsten 

og blått om vinteren.  

Samordningsgruppen (ytterste ring) har fire årlige møter og kan påvirke hvilke 

saker som behandles i temadataforum og plandataforums to årlige møter 

(mellomste ring). Temadataforum og plandataforum kan sende saker videre til 

plan- og temadatautvalget, som så behandler disse i sitt neste møte, og melder 

tilbake til temadataforum/plandataforum. Se eksempler på hva slike saker kan 

være i kapittel 6 Oppgaver. I innerste ring er de faste årlige oppgavene plan- og 

temadatautvalget skal behandle plassert sammen med de to årlige møtene i 

fylkesgeodatautvalgene.  
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6 Oppgaver  

Plan- og temadatautvalget skal være et arbeidsutvalg og ikke et 

informasjonsforum. Sekretariatet utarbeider og sender ut saksunderlag for 

diskusjonssaker i forkant av møter slik at medlemmene kan møte forberedt. Aktiv 

deltakelse fra medlemmene er en forutsetning for et velfungerende plan- og 

temadatautvalg.  

6.1 Forslag til oppgaver relatert til DOK og Geonorge 

 Arbeide for å heve kompetansen om DOK og for å få et bedre 

kunnskapsgrunnlag hos brukerne.  

 Samle innspill til endringer i nasjonale datasett, tekniske krav og arbeidet 

med DOK generelt. Fristen for dette er 30. oktober hvert år. Skjema for 

innspill om endringer i DOK finnes på Kartverkets nettsider.  

 Være arena for diskusjoner og eventuell samordning mellom kommuner 

som ønsker å samkjøre sin bekreftelse av DOK. Diskutere egnethet for 

ulike datasett.  

 Koordinere innspill om ønsker, problemer og/eller videreutvikling av 

Geonorge og kommunisere disse til Kartverket. 

6.2 Forslag til oppgaver relatert til Temadataforum 

 Rapportere om sin aktivitet til Temadataforum i henhold til gjeldende 

handlingsplan for tematiske geodata i Norge digitalt.  

 Behandle saker på bestilling fra Temadataforum. 

 Enkelte plan- og temadatautvalg kan forespørres om representasjon i 

Temadataforum.  

 Gjøre seg kjent med hvilke oppgaver de er blitt tildelt i gjeldende 

handlingsplan for tematiske geodata i Norge digitalt og legge en plan for 

gjennomføring og forankring i geodataplanen.  

6.3 Forslag til oppgaver relatert til Plandataforum 

 Behandle saker på bestilling fra Plandataforum. 

 Enkelte plan- og temadatautvalg kan forespørres om representasjon i 

Plandataforum.  

 Gjøre seg kjent med hvilke oppgaver de er blitt tildelt i gjeldende 

handlingsplan til geodatastrategien i Norge digitalt og legge en plan for 

gjennomføring og forankring i geodataplanen.  

6.4 Forslag til oppgaver relatert til fylkesgeodatautvalg  

 Plan- og temadatautvalgets oppgaver skal forankres i 

fylkesgeodatautvalget.  

 Holde fylkesgeodatautvalget informert om status og konklusjoner for 

bestilte oppgaver.  

 Gi anbefalinger til fylkesgeodatautvalgene i saker som omhandler 

temadata og plandata i regionen.  

http://www.kartverket.no/geodataarbeid/temadata/det-offentlige-kartgrunnlaget/
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/temadata/det-offentlige-kartgrunnlaget/
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6.5 Forslag til oppgaver relatert til geodataplanen  

 Foreslå fokus på spesielle tema- og plandatasett, strategiske satsninger, 

og å ta i bruk ny teknologi. 

 Kompetansehevingstiltak og/eller andre oppgaver som fremmer regionens 

bruk og kvalitet i geodataarbeidet.  

 Fremme innspill til geodataplanen. Geodataplanen vedtas av 

fylkesgeodatautvalget innen 1. november hvert år.  

6.6 Forslag til andre oppgaver for plan- og temadatautvalget 

 Bidra med utvalgets synspunkter til offentlige høringer og saker som angår 

plan- og temadata. 

 Registrere ønsker om forbedringer i nasjonale etaters leveranser til Norge 

digitalt (både teknisk og innhold). 

 Diskutere bruksområder og innhold i lokale, regionale og nasjonale 

temadata. 

 Bidra til tettere bånd mellom plan- og geodatamiljøet i kommunene og 

bruke temadata ved utarbeiding av arealplaner, blant annet i forbindelse 

med høringsbaser. 

 Bidra med innspill til rekrutering og lokale eller regionale arrangement 

som for eksempel GIS-dag. 

 Bidra med innspill til fagdager lokalt eller regionalt som for eksempel 

geoanalyseworkshop, ROS-analyser og beredskap.  

 Oppmuntre til interkommunale samarbeid innenfor fagfeltet. 


