ÅRSMELDING 2012
1.

INNLEDNING

NJKF er en faglig gruppe av Tekna.
Medlemmer av Tekna med interesse for NJKF sine fagområder kan fritt melde seg inn i faggruppen. Denne
ordningen med aktiv innmelding har 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 ”NJKF” til 2007. NJKF nettsider er dynamiske og blir jevnlig
oppdatert. Det utarbeides månedlige nyhetsbrev som sendes til medlemmer og tidligere kursdeltakere pr e-post.
Medlemsstatus pr 31.12.2012 var 1080 medlemmer, hvorav 80 studenter.
Faggruppen har 2 æresmedlemmer, Gunnar Balle og Øyvind Strand.

2.

VALG AV S TYRE OG VALGKOMITÉ

Årsmøtet ble avholdt 7.3.2012 på Thon Hotell Ski. På årsmøtet ble følgende personer valgt:

2.1.

Styret

Leder
Nestleder

Arve Leiknes, instituttleder, Høgskolen i Bergen (gjenvalgt for 2 år)
Leikny Gammelmo, Fagansvarlig oppmåling, Gran kommune (ikke på valg)

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Dagfinn Kleveland, domstolleder, Finnmark jordskifterett (gjenvalgt for 2 år)
Peder Solheim, daglig leder, Geograf AS (ikke på valg)
Mats Marthinussen, student, UMB (gjenvalgt for 1 år)

Vararepr.

Nina Haugland, prosjektleder, Buer AS (gjenvalgt for 1 år)
Solveig Renslo, seniorrådgiver, BKK (gjenvalgt for 1 år),

2.2.

Valgkomité

Leiv Bjarte Mjøs, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen (gjenvalgt for 1 år, leder)
Helge Onsrud, direktør, Statens kartverk (gjenvalgt for 1 år)
Siri Mykland Sjaastad, Pro Invenia AS, (valgt for 1 år)

3.

S EKRETARIAT

Sekretariat i perioden har vært: Tekna v/Lene Nordrum som bistår med administrativ støtte innenfor en gitt
timeramme.
Leikny Gammelmo har vært engasjert som fagsjef i 20 % stilling. Fagsjefens ansvarsområde er blant annet
tilrettelegging av saker for styret, ansvaret for høringsuttalelser og koordinering av arbeidet med kurs og
etterutdanning. Leiv Bjarte Mjøs har vært engasjert som webmaster og nyhetsansvarlig. Mats Marthinussen har
hatt ansvaret for faggruppens nyhetsbrev.

Årsmelding 2012

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, instituttleder, Høgskolen i Bergen
Leikny Gammelmo, fagsjef i NJKF og Fagleder oppmåling i Gran kommune
Inge Revhaug, professor, Institutt for matematiske realfag og teknologi ved UMB

Redaksjonsrådet for Kart og Plan

Leiv Bjarte Mjøs, instituttleder, 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

4.4.

Etterutdanningsutvalget

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

5.

ARBEIDET I 2012

5.1.

Årsmøte 2012

Årsmøtet ble arrangert 7.3.2012 på Thon hotell Ski. Det var 20 stemmeberettigede til stede inkludert styret og
sekretariatet.

5.2.

Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter i 2012, hvorav 3 var telefonmøter, og 2 saker er behandlet via e-post. Ved behov er
det avholdt arbeidsmøter og styret har vært godt representert i komitemøter for Nordisk Landmålerkongress.

5.3.

Økonomi

NJKF har gjennom to år reforhandlet drifts/samarbeidsavtalen med Tekna, noe som har gitt bedre
tilskuddsordninger. Budsjett for 2012 ble utarbeidet allerede i 2010 hvor faggruppen hadde et kort driftsår og
visste lite om fremtiden, dette for å kunne ha både drift og regnskapsår likt kalenderåret. Budsjettet ble derfor
lagt med lite kjennskap til fremtidige aktiviteter. Det at Faggruppen skulle arrangere Nordisk
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Landmålerkongress representerte mange kostnadsmessige variabler. Det var for 2012 budsjettert med et
underskudd på NOK -328.000,- at dette ble til et resultat på NOK -718.439,- skyldtes i stor grad at
Fagbokforlaget ikke hadde fakturert en utgivelse i 2010 og to utgivelser i 2011 på til sammen ca NOK 300.000,Løsninger for å få rettet opp dette må gjennomgås i løpet av 2013. Budsjettet for Kart og Plan må også økes da
utgiftene i realiteten skulle vært høyere i 2010 og 2011. Av regnskapet fremgår det at alle kommersielle kurs har
gått med overskudd, mens Areal og Eiendom og Nordisk Landmålerkongress gikk med underskudd. Noe av
dette kan tilskrives at foreningen støtter opp om studentene siden ved at de får delta til en meget symbolsk sum,
faggruppen bærer derfor store utgifter for denne gruppen. Dette sees allikevel på som en investering i fremtiden,
uten aktive studenter vil rekrutteringen svekkes. På de Kurstilbud på kommersielle kursene har våre kurs under
Teknas Bergensuke og Stavangeruke ikke gitt den ønskede økonomiske uttelling.
Regnskapet for 2012 gjør opp med ett resultat på NOK -718.439,-.
Egenkapitalen var 1.1.2012 på NOK 920.011,- og pr 31.12.2012 er den på NOK 201.572,-.

5.4.

Samarbeid med Tekna

Faggruppen har et godt samarbeid med Tekna. Fra Tekna får faggruppen utført regnskapstjenester og
administrative tjenester. Med den nye avtalen med Tekna har tilskuddet totalt fra Tekna økt fra kr. 440.685,- i
2011 til kr. 590.376,- i 2012.
NJKF deltok med en delegat, Leikny Gammelmo, på faglig årsmøte 11. og 12. februar. Under faglig årsmøte var
det stort fokus på Tekna sin kampanje i 2012 «Smartere Fremtid». Teknas hovedstyre besluttet i årsskiftet 20122013 at prosjektet skal fortsette en tid fremover. Mange av NJKF sine fagområder faller inn under kampanjen.

5.5.

Samarbeid med GeoForum

Faggruppen 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 ikke avholdt i 2012, men utsatt til begynnelsen av 2013. Det er
ønskelig å samarbeide om kurs der det er naturlig, og foreningene har gjensidig nytte av hverandre.

5.6.

Tidsskrift og fagblad
Medlemmene i NJKF har fått Kart og Plan med 4 nummer. Medlemmene har mottatt Posisjon fra GeoForum
med 6 nummer. For årsmelding for Kart og Plan, se punkt 6.

5.7.

Priser og stipend

Fagprisen ble tildelt Kari Strande som er Norges første kvinnelige jordskiftekandidat. Hun har bidratt positivt til
vårt fagområde gjennom mange år både nasjonalt og internasjonalt. Studentprisen ble tildelt Andreas Janson for
hans masteroppgave «Eiendomstransaksjoner uten hjemmelsoverføring». Begge prisbeløp var på kr. 5.000,-.
Faggruppen har gitt en støtte på 2.000,- til hver av de fire studentene; Anette Moe Mek, Oda Stenersen Leiknes,
Knut Brosvik og Bodil Njåstad til deres arbeid med bacheloroppgaver ved Høgskolen i Bergen.
Faggruppen har gitt støtte til studietur til Paris, fritt emne ved UMB som gir 5 studiepoeng. NJKF dekket kr
2.000,- pr person for dette arrangementet og maks 40.000,- Det ble forutsatt innmelding i NJKF. Endelig beløp
ble på 38.000,- Det var en som ikke meldte seg inn og fikk dermed ikke utbetaling.
Faggruppen har ikke mottatt søknad fra yngre landmålere dette året for deltagelse på International and
Professional Training Course for Surveyors. Følgelig er det ikke tildelt støtte til dette.
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I forbindelse med Nordisk Landmålerkongress tildelte NJKF Eivind Hasseldokk Ramsjord den norske
kongressprisen. Han er tidligere studentprisvinner, har flere artikler i Kart og Plan og har vært sentral i et
oppstartet prosjekt rundt eiendomsdannelse i Norge. Prisen var på 1000 Euro.

5.8.

Webside

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

5.9.

Faglige utredninger og høringsuttalelser

NJKF har bidratt i faglige diskusjoner der det har vært naturlig. Faggruppen har hatt en viktig funksjon med å
definere begrepet ”God landmålerskikk”. Hva som skal ligge i begrepet fra faggruppens side er gjennomført i
2012. Retningslinjene ble fremlagt for Miljøverndepartementet før endelig publisering i mars 2012. Aktuelle
saker som har vært på høring har blitt lagt ut på faggruppens hjemmeside med mulighet for å legge inn
kommentarer, det har ikke vært respons fra medlemmer eller andre på dette.

5.10. Faglig aktivitet
Faggruppen har arrangert følgende kurs og faglige arrangementer i 2012:
Dato

Tema

Sted

5.1.2012

Servituttkurs

5.3.201

Servituttkurs

7. – 8.3.2012

Areal og Eiendom

Ski

130 (40 studenter)

5.2.2012

Servituttkurs

Gardermoen

54 (2 studenter)

19. – 22.9.2012

Nordisk Landmålerkongress 2012

Oslo

150 (45 studenter)

27.11.2012

Rettigheter i fast eiendom – servitutter og heftelser

25.11.2012

Kraftledninger og arealplanlegging

Kursdagene
NTNU
Tekna uka
Bergen

Tekna uka
Stavanger
Tekna uka
Stavanger

Antall deltakere
45
68 (20 studenter)

35
35

NJKF har deltatt i arrangementskomiteen for «Byomformings kurset» under Kursdagene 2012 i Trondheim i
regi av Tekna. NJKF har deltatt i arrangementskomite med GeoForum for kursene «Seksjonering» 26.9.2012
i Tromsø med 53 deltagere og «Matrikkellova i praksis» 15.10.2012 på Gardermoen med 142 deltagere.
Faggruppen, ved Lene Nordrum og Leikny Gammelmo, hadde stand på «Graskurset» på UMB 15.8.2012.

5.11. Nordisk samarbeid
NJKF har i 2012 vært representert på møter i våre Nordiske venners foreninger ved leder Arve Leiknes: Den
danske Landinspektørforenings faglige møde på Nyborg-Strand 4. – 5. februar, Finlands Lantmäteridagarne i
Vaasa 21-22. mars og Lantmäteri og Värderingsdagarna i Stockholm 17-18. oktober.
NJKF har i 2012 arrangert Nordisk Landmålerkongress i Oslo 19. – 22. september. Slagordet for den 12
landmålerkongressen var «Geografisk innovasjon og tradisjon». Nordisk landmålerkongress har blitt arrangert
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siden 1920, normalt hvert fjerde år. Ved den XXII Nordiske landmålerkongress i Oslo fikk deltakerne oppleve
et omfattende og innholdsrikt program, både sosialt og faglig. Onsdag 19. september ble deltagerne mottatt av
ordfører Fabian Stang til mottagelse i Oslo rådhus, med omvisning i det ærverdige bygget, før den formelle
åpningen fant sted torsdag 20. september. Ved åpningen deltok representanter for Miljøverndepartementet,
Domstolsadministrasjonen, Kartverket og den europeiske landmålerorganisasjonen CLGE. Det ble blant annet
understreket den betydning landmålerne har for å oppnå god arealbruk og samfunnsutvikling, og at utdanning og
kompetanse er avgjørende for at landmåleren skal kunne utfylle en slik viktig samfunnsfunksjon. Den faglige
innlederen ved kongressen var Ed Parsons, Geospatial Technologist i Google, og en av hovedarkitektene bak
Google sine kartløsninger. Den faglige delen av kongressen var videre basert på nordiske presentasjoner i fire
faglige sesjoner med fokus på moderne kartlegging, 3D og BIM, Infrastruktur i undergrunnen og landmåleren
som konflikt forebygger og/eller konfliktløser.

5.12. Studenter
Faggruppen ønsker å være synlig blant studentene på UMB, og studenter får delta ved faggruppens
arrangementer til redusert pris. I stedet for en egen fagdag på våren ble det lagt godt til rette både fra UMB og
NJKF for at studentene skulle kunne delta under årets Areal og Eiendom. Dette ble godt mottatt blant
studentene. Under Nordisk Landmålerkongress ble også studentenes nordiske møte avholdt. I tillegg til å legge
til rette for deltagelse i forbindelse med studentarrangementet ble det tilbudt gunstige priser for andre studenter
som ønsket å delta på kongressen. Arrangementer der studenter deltar, egne studentdager og deltakelse med
stand på arrangementer ved UMB er et viktig bindeledd mellom studiemiljøet, arbeidslivet og faggruppen.
Da det kan være aktuelt for studenter ved Høgskolen i Bergen på studieretninger innen faggruppens fagfelt å
fortsette med master utdanning, har styret sett på muligheten for å tilby disse studentene arrangement i 2012.
Servituttkurset 5. mars ble spesielt markedsført blant studentene ved HiB. Tilbakemeldingen fra var gode.

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

6.

KART OG P LAN

Det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan var i 2012 i sin 104. årgang. Kart og Plan er en formidlingskanal av
fagkunnskap og bidrar med stoff til undervisningen. Tidsskriftet er en viktig kanal for vitenskapelige
publikasjoner innen fagområdet da det tilbyr fagfellevurdering Opplaget har variert mellom 3100 og 3200.
Utgivelsen skjer via Fagbokforlaget i Bergen. I 2012 ble det avdekket at Fagbokforlaget ikke hadde fakturert en
utgivelse i 2010 og to utgivelser i 2011, til dette hadde ikke NJKF avsatt midler. Dette har medført en adskillig
større utgift til Kart og Plan enn budsjettert. Forlaget beklager forglemmelsen.
Kart og Plan kom ut i fire nummer med til sammen 320 sider. For hvert nummer var det et hovedtema:
KP1-2012 Geomatikk og Plan [Inge Revhaug]
KP2-2012 Eiendomsutvikling [Berit Nordahl og August E. Røsnes]
KP3-2012 Nordisk landmålerkongress [Inge Revhaug og Leiv Bjarte Mjøs]
KP4-2012 Areal, eiendom, byggesak og plan [Eva Falleth og Leikny Gammelmo]

7.

MEDLEMS KAP 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.
faggruppene vil hver for seg ivareta sitt forhold til FIG
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-

-

-

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 Working week 2012 ble arrangert i Roma, Italia, 6. – 11.mai. Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes var norsk
delegater ved generalforsamlingen.
Det skal avholdes et felles møte minst 1 gang i året. Møtet ble avholdt 22.10.2012 i Oslo. Til stede var Arve
Leiknes, Leiv Bjarte Mjøs, Sverre Steen, Tor Valstad, Kari Strande, Ola Øvstedal og Leikny Gammelmo
(referent). Forfall: Roger Gustavson, Marianne Meinich, Tormod Olsen, Ivar Maalen Johansen, August Røsnes
og Noralf Slotsvik.. Det ble enighet på møtet i 2011 at det skal utarbeides en egen nettside for FIG Norge.
Denne er lagt som en fane på hjemmesiden til NJKF. Under møte i 2012 er det enighet om å fortsette dette.
Referat fra møte og oversikt over arrangementsdeltakelse i 2012 er lagt ut på hjemmesiden.
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)
Tormod Olsen, Jernbaneverket

NJKF dekker det norske medlemskapet i CLGE. CLGE, the Council of European Geodetic Surveyors, ble
etablert i 1962. Organisasjonen ble opprinnelig stiftet for å ivareta landmålerens, the Geodetic Surveyor,
profesjonsinteresser i den europeiske unionen. CLGE har i dag 35 medlemsland. Organisasjonen avholder årlig
to General Assembly, og blir ledet av et Executive Board, som velges for 2 års perioder. Leiv Bjarte Mjøs har
deltatt som delegat og er også visepresident i CLGE.

Oslo, mars 2013

NJKF styre

Arve Leiknes
Sign.

Peder Solheim
Sign.

Leikny Gammelmo
Sign.

Dagfinn Kleveland
Sign.

Mats Marthinussen
Sign.
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