NORGES JORDSKIFTEKANDIDATFORENING
FAGLIG GRUPPE AV TEKNA

ÅRSMELDING 2010
1.

INNLEDNING

Norges Jordskiftekandidatforening er en faglig gruppe av Tekna.
Faggruppen har fra og med 1.1.2010 aktiv innmelding, dvs at alle må melde seg inn i faggruppen, tidligere
praksis var at studiebakgrunn/studiested genererte en tilknyting til faglige grupperinger, dette har falt bort.
Ordningen med aktiv innmelding har derfor krevd mer av NJKF i forhold til å være aktive med rekruttering og
synlighet. NJKF har iverksatt forbedringer mht rekruttering og synlighet: Alle innmeldte i Tekna blir tilskrevet
kvartalsvis med tilbud om medlemskap i faggruppen, det er utarbeidet en egen innmeldingsside, og det har blitt
mulig å melde seg inn via SMS ved å sende ”jordskifte” til 2007. NJKF nettsider er aktive og blir jevnlig
oppdatert, og det utarbeides månedlige nyhetsbrev.
Medlemslista viser at foreningen pr. 31.12.2010 hadde 1095 medlemmer, 107 innmeldinger i løpet av året og 58
utmeldinger, 58 utmeldinger gjenspeiler også utmelding av Tekna, dvs netto økning på 49 medlemmer.
Foreningen har 2 æresmedlemmer, Gunnar Balle og Øyvind Strand.

2.

VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

Årsmøtet ble avholdt 11.10.2010 på Oscarsborg Festning, Drøbak i Akershus. På årsmøtet ble følgende
personer valgt.

2.1.

Styret

Leder
Nestleder

Arve Leiknes, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen (valgt for 2 år)
Leikny Gammelmo, Fagansvarlig oppmåling og GIS, Gran kommune (ikke på valg)

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Dagfinn Kleveland, fylkeskartsjef Finnmark, Statens Kartverk (valgt for 2år)
Peder Solheim, teknisk sjef, Geograf AS (ikke på valg)
Mats Marthinussen, student, UMB (valgt for 1 år)

Vararepr.

Nina Haugland, prosjektleder, Skien kommune (gjenvalgt for 1 år)
Solveig Renslo, seniorrådgiver, BKK (gjenvalgt for 1 år),

2.2.

Valgkomité

Leiv Bjarte Mjøs, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen (valgt for 1 år, leder)
Helge Onsrud, direktør, Statens kartverk (valgt for 1år)
Olav Bruflot, jordskiftedommer, Nord- og Midthordland jordskifterett (valgt for 1 år)

3.

SEKRETARIAT

Sekretariat i perioden har vært: Tekna v/Lene Nordrum bistår med administrativ støtte.
Frem til årsmøtet 2010 var Arve Leiknes engasjert som fagsjef i 20 % stilling. Fagsjefens ansvarsområde er
blant annet tilrettelegging av saker for styret, ansvaret for høringsuttalelser og koordinering av arbeidet med
etterutdanning. Øystein Bjerva, UMB var engasjert i 20 % stilling som webmaster og nyhetsansvarlig.

4.

UTVALG OG KOMITEER.

Styret har for perioden pekt ut følgende representanter til utvalg og komiteer:

4.1.

Kart og Plan

Ansvarlig redaktør
Fagredaktør arealplanlegging
Fagredaktør eiendomsøkonomi
Fagredaktør geomatikk

4.2.

Nordisk ombudsmannsråd

Ombudsmann
Viseombudsmann
Redaktør

4.3.

Inge Revhaug, professor, Institutt for matematiske realfag
og teknologi ved UMB
August E. Røsnes, professor, Institutt for
landskapsplanlegging ved UMB
Sølve Bærug, førsteamanuensis, Institutt for
landskapsplanlegging ved UMB
Geir Harald Strand, forskningsdirektør, NIJOS

Arve Leiknes, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Leikny Gammelmo, fagsjef i NJKF og Faglig leder oppmåling og GIS, Gran kommune
Inge Revhaug, professor, Institutt for matematiske realfag og teknologi ved UMB

Redaksjonsrådet for Kart og Plan

Leiv Bjarte Mjøs, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen, leder av redaksjonsrådet
Helge Onsrud, avdelingsdirektør, Statens kartverk
Anton Bachke, seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet
Eva Irene Falleth, professor ved Institutt for Landskapsplanlegging
Jan Terje Bjørke, professor, FFI

4.4.

Etterutdanningsutvalget

Arve Leiknes, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen, leder
Steinar Elden, daglig leder, Elden Eiendom AS
Leiv Bjarte Mjøs, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen

5.

ARBEIDET I 2010

5.1. Årsmøte 2010
Årsmøtet ble arrangert 11.10.2010 Oscarsborg Festning, Drøbak, Akershus. Det var 21
stemmeberettigede til stede inkludert styret og sekretariatet.
5.2.

Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter i 2010.

5.3.

Økonomi

For 2010 var det budsjettert med et underskudd på kr. 162.500,-.
Endelig regnskap for 2010 viser et overskudd på kr. 310.659,-.

5.4.

Samarbeid med Tekna

Faggruppa har et godt samarbeid med Tekna. Fra Tekna får foreningen utført regnskapstjenester og
administrative tjenester. I løpet av 2010 ble det utarbeidet en ny avtale mellom Tekna og NJKF.
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Etter samarbeidsavtalen som faggruppa har med Tekna yter Tekna økonomisk støtte til gruppa. For 2010 har
dette tilskuddet vært kr. 230, - pr. medlem, sum kr 256.910,-, samt kr. 75,- pr. medlem til Kart og Plan, sum kr
83.775,-. Beløpene fremkommer med 1117 medlemmer som beregningsgrunnlag pr 1.5.2010. I tillegg har
foreningen mottatt til sammen kr 200.000,- til faglig arbeid.

5.5.

Samarbeid med GeoForum

Foreningen har videreført samarbeidsavtalen med Geoforum. Denne sikrer at både medlemmene i NJKF og
GeoForum får både Kart og Plan og Posisjon. Den årlige summen som GeoForum betaler til NJKF for dette er
satt til kr. 50.000,-.
Det årlige møtet mellom foreningene ble avholdt i november på Ski. Fra NJKF deltok Arve Leiknes og Leiv
Bjarte Mjøs. Fra GeoForum deltok Marianne Meinich og Anne Barbi Nilsen. Som kommisjonsdelegater deltok
Ola Øvstedal, August Røsnes (NJKF), Sverre Steen (Statens kartverk/NJKF) og Tormod Olsen (NJKF).

5.6.

Tidsskrift og fagblad
Medlemmene i NJKF har fått Kart og Plan med 4 nummer. Medlemmene har mottatt Posisjon fra GeoForum.
For årsmelding for Kart og Plan, se punkt 6.
Meldingsbladet har kommet ut med 11 nummer i 2010. Juli var Meldingsblad-fri måned. Ansvarlig redaktør
har vært Øystein Bjerva, UMB, t.o.m. februar 2011.

5.7.

Priser og stipend

Studentprisen ble tildelt Eivind H Ramsfjord, og fagprisen ble tildelt Torleif Algerøy. Begge prisbeløp var
på kr. 5.000,-.
Foreningen har gitt kr. 15.000 i stipend til studenter ved UMB til deltakelse på faglig arrangement i Tyskland.

5.8.

Webside

Foreningens internett adresse er: www.njkf.no
Referat og faglige uttalelser er lagt ut på våre internett sider.

5.9.

Faglige utredninger og høringsuttalelser

NJKF har bidratt i faglige diskusjoner der det har vært naturlig. Foreningen har hatt en viktig funksjon med å
definere begrepet God landmålerskikk. Hva som skal ligge i begrepet vil bli klargjort fra foreningens side i løpet
av 2011.

5.10. Kurs og seminar
Foreningen har arrangert eller vært medarrangør følgende kurs i 2010:
5-6.1.2010
4.2.2010
10.3.2010
11-12.10

”Byomforming” Kurset ble arrangert i samarbeid med NTNU og Tekna i forbindelse med
NTNU dagene på ”Gløshaugen” i Trondheim. 38 betalende deltakere.
Kurs; Avhending av offentlig eiendom, Ing Hus, 45 deltakere
Fagdag for studenter på UMB ca 45 deltok
Areal og Eiendom, Oscarsborg Festning, 82 deltakere.

NJKF har samarbeidet med GeoForum om kurs i praktisk bruk av matrikkelloven og god landmålerskikk.

5.11. Nordisk samarbeid
I 2010 var Sverige vertskap for Nordisk ombudsmannsmøte. Møtet ble gjennomført i Lund 6. – 8. August. Fra
Norge deltok Leiv Bjarte Mjøs, Arve Leiknes og Inge Revhaug som henholdsvis ombudsmann,
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viseombudsmann og redaktør. Viktigste tema som ble diskutert på møtet var rammene for Nordisk
landmålerkongress som skal arrangeres i Oslo i 2012.
NJKF har i 2010 vært representert ved Leiv Bjarte Mjøs ved Den danske Landinspektørforenings faglige møde
på Nyborg-Strand og ved årsmøtet til Lantmäteriingenjörernas Förbund rf (MIL) i Åbo 19.-20. mars i Finland.
Sveriges Lantmätareförening gikk i 2008 sammen med foreningene Samfundet for Fastighetsekonomi og
International Property Professionals til Aspect. Leiv Bjarte Mjøs deltok ved Aspects første årmøte som ble
arrangert i Stockholm 13.5.2010.

5.12. Studenter
Foreningen ønsker å være synlig blant studentene på UMB, og studenter får delta ved foreningens
arrangementer til redusert pris. 30 studenter ved UMB deltok ved Areal og Eiendom 2010 i Drøbak. Den
10.3.2010 arrangerte NJKF fagdag for studentene med faglig opplegg, ca 45 deltok. Studentene har gitt uttrykk
for at de setter pris på slike fagdager og at det er ønskelig å videreføre dette i 2011.

5.13. Sertifisering av jordskiftekandidater
Foreningen har innført en frivillig sertifiseringsordning for medlemmene. Foreningen har lagt ut retningslinjer
og søknadsskjema på nettsidene. Det er foreløpig ingen medlemmer som har benyttet seg av ordningen.

6.

KART OG PLAN

Kart og Plan var i 2010 i sin 103. årgang.
Kart og Plan kom ut i fire nummer med til sammen 320 sider. For hvert nummer var det et hovedtema:
Nr. 1: Plan- og bygningsloven
Nr. 2: Nordisk hefte. Inspire og utdanning
Nr. 3: Fest skrift for Daniel Rogstad
Nr. 4: Grønn planlegging
I 2010 ble 13 artikler fagfellevurdert. Dette er en økning i forhold til 2009 da det var 5. Kart og Plan er en
formidlingskanal av fagkunnskap og bidrar med stoff til undervisningen. Opplaget har variert mellom 3100 og
3200. Forlag er Fagbokforlaget i Bergen.

7.

MEDLEMSKAP I FIG OG CLGE

FIG er den internasjonale landmålerorganisasjonen (FIG - International Federation of Surveyors). NJKF og
GeoForum ivaretar i samarbeid det norske medlemskapet i FIG. Hovedpunktene i samarbeidsavtalen fra 2005:
-

-

NJKF og GeoForum utgjør sammen det norske medlemmet i FIG, og betaler en halvpart hver av
kontingenten.
foreningene vil hver for seg ivareta sitt forhold til FIG
NJKF og GeoForum ivaretar hver sine kommisjoner og utpeker medlemmer til disse. NJKF ivaretar og
utpeker kommisjonsrepresentanter til kommisjonene 1, 2, 7, 8, og 9. GeoForum ivaretar og utpeker
tilsvarende kommisjonsrepresentanter til kommisjonene 3, 4, 5 og 6. Ved vesentlige endringer i
kommisjonsstrukturen, eller ved sammenslåing av kommisjoner, skal fordeling av representanter til
kommisjonene tas opp til drøfting og avklares.
NJKF og GeoForum utpeker hver 2 delegater til generalforsamlingen i FIG. Delegatene utpeker selv
delegasjonsleder.
NJKF er felles kontaktpunkt overfor FIG i saker der det forventes at NJKF og GeoForum opptrer samlet,
eksempelvis når det gjelder navn på nye kommisjonsdelegater, innbetaling av medlemsavgift og i saker der
FIG ellers ber om at det norske medlemmet svarer eller uttaler seg.
det skal avholdes et årlig møte mellom NJKF og GeoForum der aktiviteter i FIG blir drøftet.

FIG kongressen 2010 ble arrangert i Sydney 11. – 16-. April. Tor Valstad (GeoForum) og Leiv Bjarte Mjøs
(NJKF) var norsk delegater ved generalforsamlingen.
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NJKF sine kommisjonsdelegater til FIG er:
Kommisjon 1

Professional Standards and Practice

Sverre Steen (SK)

Kommisjon 2

Professional Education

Ivar Maalen Johansen (UMB)

Kommisjon 7

Cadastre and Land Management

Kommisjon 8

Spatial Planning and Development

Kommisjon 9

Valuation and the Management of Real Estate

Leiv Bjarte Mjøs (HIB)
Einar Hegstad (UMB)
August E. Røsnes (UMB)
Eva Falleth (UMB)
Kjell Blomseth (Vegdirektoratet)

Samarbeidet dekker også norsk medlemskap i CLGE. CLGE er en europeisk landmålerorganisasjon. CLGE
arbeider primært med (private) landmåleres posisjon i Europa, særlig i forhold til harmonisering av utdannelse
og autorisasjon i EU-området. Geomatikk Bedriftenes Landsforening (GBL) dekket medlemsavgiften i CLGE.
Øystein Halvorsen, Arve Leiknes og Leiv Bjarte Mjøs er delegater til CLGE. Arve Leiknes og Leiv Bjarte Mjøs
har deltatt ved de to generalforsamlingene som er arrangert i CLGE i 2010, 7.-8. mai i Bucuresti, Romania og
24.-25. september i Varna, Bulgaria. Leiv Bjarte Mjøs ble ved generalforsamlingen i Varna valgt som en av 3
visepresidenter i CLGE for 2 år.

Oslo, 26.8.2011
Norges Jordskiftekandidatforenings styre

Arve Leiknes
Sign.
Peder Solheim
Sign.

Leikny Gammelmo
Sign.

Dagfinn Kleveland
Sign.
Mats Marthinussen
Sign.
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