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ÅRSMELDING 2018 –TEKNA SAMFUNNSUTVIKLERNE
1.

INNLEDNING

Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Tekna for den som interessert i eller jobber med temaer
innen arealplanlegging, eiendom eller geomatikk og ønsker å bruke kompetansen for å skape en god
samfunnsutvikling. Medlemmer av Tekna med interesse for nettverkets fagområder kan fritt melde seg
inn i nettverket. Det er en egen innmeldingsside under Tekna sin hjemmeside og det er mulig å melde seg
inn via SMS. Nettverkets nettsider er dynamiske og blir jevnlig oppdatert. Det har blitt utarbeidet 8
nyhetsbrev som er sendt medlemmene.
Medlemsstatus pr 31.12.2018: 1366 medlemmer, hvorav 70 studenter.
Samfunnsutviklerne har to æresmedlemmer: Gunnar Balle (døde 24. desember) og Inge Revhaug.
Nettverket har godt samarbeid med folk i fagmiljøet. Både de som er og ikke er medlemmer av
Samfunnsutviklerne. Styrking av faglig nettverk vil fortsette å være en viktig aktivitet for
Samfunnsutviklerne.
2.

VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

Årsmøtet ble avholdt 25. april i Tekna sine lokaler i Ingeniørenes Hus i Oslo. På årsmøtet ble følgende
personer valgt:
2.1.

Styret

Leder

Arve Leiknes, instituttleder, Høgskolen på Vestlandet

Styremedlem

Ingvild Masdal, Sunn- og Midhordland Jordskifterett

Styremedlem

Kenneth Berstad, Rambøll Bergen

Styremedlem

Lena B. Johansen, Statens vegvesen

Styremedlem

Håkon A. Heløe, student NMBU

Vararepresentanter

Per Ove Røkke, Kartverket
Nina Haugland, Statens vegvesen
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2.2.

Valgkomité

Peder Solheim, Geograf AS (gjenvalgt for 1 år)
Erik Sundheim, Geomatikk Survey AS (gjenvalgt for 1 år)
Kirsten Lyseng, Borgarting lagmannsrett, (nå Østfold jordskifterett) (ny)
3.

SEKRETARIAT

Sekretariat i perioden har vært: Tekna som bistår med administrativ støtte innenfor gitt timeramme.
Leikny Gammelmo har vært engasjert som fagsjef i 20 % stilling, men har hatt permisjon t.o.m. september
2018. Fagsjefens ansvarsområde er blant annet tilrettelegging av saker for styret, ansvaret for
høringsuttalelser, nyhetsbrev og koordinering av arbeidet med kurs og etterutdanning. Leiv Bjarte Mjøs
har vært engasjert som webmaster og nyhetsansvarlig og har også betjent flere av Leiknys oppgaver i
hennes fravær.
4.

UTVALG OG KOMITÉER

Styret har for perioden pekt ut følgende representanter til utvalg og komiteer:
4.1.

Nordisk ombudsmannsråd

Ombudsmann

Arve Leiknes, leder i Samfunnsutviklerne

Viseombudsmann

Leikny Gammelmo, fagsjef i Samfunnsutviklerne

Redaktør

Ane Margrethe Lyng, institutt for bygg, HVL

4.2.

Kart og Plan

Ansvarlig redaktør:

Ane Margrethe Lyng, institutt for bygg, HVL

Leder av redaksjonsrådet:

Arve Leiknes, instituttleder Høgskolen på Vestlandet

Redaksjonsrådets fagområder med redaksjonsmedlemmer:
Eiendomsfag / jordskifte:

Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis, HVL.
Per Kåre Sky, professor, NMBU.
Øystein Jacob Bjerva, Jordskifterettsleder i Akershus og Oslo jordskifterett.
Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis, AAU.

Eiendomsøkonomi:

Sølve Bærug, førsteamanuensis, NMBU.

Arealplanlegging:

Akkelies van Nes, professor, HVL.
Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU.

Geomatikk og kartfag:

Trond Nordvik, førsteamanuensis, HVL.
Terje Midtbø, professor, NTNU.

Juridisk:

Sjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis, HVL.
Anne Rogstad, seksjonssjef, juridisk seksjon, NVE.
Ingrid Wang Andersen, universitetslektor, NMBU.
Eivind Junker, postdoktor, NTNU.
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4.3.

Etterutdanningsutvalget

Leikny Gammelmo, fagsjef i Samfunnsutviklerne og senioringeniør Kartverket, leder
Steinar Elden, daglig leder, Elden Eiendom AS
Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet
5.

ARBEIDET I 2018

5.1.

Årsmøte

Årsmøtet ble arrangert 25. april i Tekna sine lokaler i Ingeniørenes Hus. Det var 8 stemmeberettigede til
stede inkludert styret og sekretariatet. Samfunnsutviklerne gjennomførte deltagelse også via Skype.
Referat fra årsmøte er lagt ut på hjemmesiden.
5.2.

Styremøter

Det er avholdt 2 styremøter og 0 saker er behandlet via e-post. Styremøtene har vært gjennomført som
telefonmøter i år. Ved behov har det vært avholdt arbeidsmøter.
5.3.

Økonomi

Samfunnsutviklerne har hatt et aktivt år med mye faglig aktivitet og varierende deltagelse. Regnskapet
gjøres opp med et underskudd på kr. 40 949,57. Detaljert oversikt over økonomien fremkommer av
regnskapet.
5.4.

Samarbeid med Tekna

Tekna Samfunnsutviklerne har et godt samarbeid med Tekna. Fra Tekna får nettverket utført
regnskapstjenester og administrative tjenester. Samfunnsutviklerne deltok med delegatene Nina
Haugland og Arve Leiknes på faglig årsmøte.
5.5.

Samarbeid med GeoForum

Nettverket har samarbeidsavtalen med GeoForum som sikrer at både medlemmene i Samfunnsutviklerne
og GeoForum får både Kart og Plan og Posisjon.
5.6.

Tidsskrift og fagblad

Medlemmene i Samfunnsutviklerne har fått Kart og Plan med 4 nummer. For årsmelding for Kart og Plan,
se punkt 6. Medlemmene har mottatt Posisjon fra GeoForum digitalt via Samfunnsutvikleren. Ny redaktør
for Kart og Plan er Ane Margrethe Lyng, institutt for bygg, HVL.
5.7.

Priser og stipend

Fagpris og studentpris ble ikke delt ut i 2018.
Tekna Samfunnsutviklerne dekket kr. 700,- pr. person på studiet «Landmåling og eiendomsdesign» ved
Høgskolen på Vestlandet for studietur til Tyskland og max 10500, sak 1-18.
Det er ikke gitt støtte til masteroppgaver eller bacheloroppgaver i 2018.
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5.8.

Webside

Nettverkets internett-adresse er: www.samfunnsutviklerne.no. Referat og faglige uttalelser er lagt ut på
våre internettsider. Siden oppdateres med siste nyheter innen fagområdene våre.
5.9.

Faglige utredninger og høringsuttalelser

Samfunnsutviklerne har bidratt i faglige diskusjoner der det har vært naturlig.
Saken om endringer i matrikkelloven og muligheten for fritt landmålervalg er fulgt opp med flere
arrangementer i 2018. Det har vært samarbeid med seksjon for samfunnspolitikk i Tekna om innsending
av høringsuttalelse. Høringsuttalelsen til matrikkelloven er sendt inn fra Tekna.
Samfunnsutviklerne deltok på høring i Stortinget rundt endring av matrikkelloven. Høringen ble
gjennomført i 18. januar. Seksjon for samfunnspolitikk i Tekna bidrog til forberedelse av høringen i
Stortinget.
5.10. Faglig aktivitet
Samfunnsutviklerne har opprettholdt god faglig aktivitet i 2018. Det har vært høyt faglig nivå på
arrangementene og mange positive tilbakemeldinger.
Det har i 2018 blitt jobbet videre med høringen knyttet til organisering av oppmåling av eiendomsgrenser.
Endelig lovvedtak kom våren 2018, men lovendringene har ikke trådt i kraft. Matrikkeldagene 2018 hadde
derfor fokus på arbeid etter gjeldende lov og innspill fra departementet om endringene som vil komme.
Fra 1. januar 2018 fikk vi ny eierseksjonslov og den ble utgangspunkt for seminar og workshop, hvor deler
av arrangementet ble sendt live med tilknyttet blogg. Samfunnsutviklingsdagen 2018 ble også sendt live.
Begge arrangementene hadde god oppslutning. Andre arrangementer var konferansen for FIG Com7 i
Bergen og Grunnervervsdagene.
Arrangementene som ble streamet hadde gode seertall, men engasjement i kommentarfeltet var ikke så
stort som forventet. Gjennomføring av arrangementer live gir god gjenbruksverdi og får gode
tilbakemeldinger fra de som ikke har anledning til å reise inn for å delta. Utfordringen er få deltagere i
salen.
Det største arrangementet i 2018 var gjennomføring av FIG Com7 møte i Bergen. Dette ble arrangert i
samarbeid med GeoForum og HVL. Stor internasjonal deltagelse og foredrag av høy kvalitet, sammen med
besøk på ulike steder i Bergen gav en god konferanse.
Tekna Samfunnsutviklerne har arrangert følgende kurs og faglige arrangementer i 2018:
Dato

Sted

Arrangementets navn

9.-10. januar

Clarion Hotel &
Congress, Tr. heim

Den profesjonelle landmåler

19 (40)

20. mars

Ing. Hus, Oslo

Fagdag seksjonering

50 (64)

146

25. april

Ing. Hus, Oslo

Samfunnsutviklingsdagen 2018

14 (24)

44
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7.-8. juni

Quality Hotel Expo,
Fornebu

Matrikkeldagene 2018

38 (60)

24.-28.
september

Hotel Zander
K./Høgskolen på
Vestlandet, Bergen

FIG Commmision 7 meeting

61 (69)

21.-22.
november

Quality Hotel
Grunnervervsdagene 2018
Olavsgaard, Skjetten

Totalt

31 (48)
213 (305)

403 (495)

5.11. Nordisk samarbeid
Samfunnsutviklerne har i 2018 vært representert på faglige møter i våre søsterorganisasjoner. I Danmark
og Finland deltok Arve Leiknes. I Sverige måtte vi dessverre melde forfall.
Ombudsmannsmøtet i 2018 ble arrangert i Sverige og hovedtema var utvikling av Fastighetsbildning 2.0
med god informasjon fra Lantmäteriet. Det var også lagt inn besøk på LTH i Lund der vi fikk presentert
forskning og utdannelsen i Lantmäteri. Arve Leiknes, Ombudsmann var norsk delegat.
Foreningen ser det som viktig å opprettholde det nordiske samarbeidet.
5.12. Studenter
Tekna Samfunnsutviklerne ønsker å være synlig blant studentene på NMBU, og studenter får delta ved
nettverkets arrangementer til redusert pris. I løpet av året har det vært få studenter som har deltatt.
Arrangementer der studenter deltar, egne studentdager og deltakelse med stand på arrangementer ved
NMBU er et viktig bindeledd mellom studiemiljøet, arbeidslivet og nettverket. Muligheter og behov har
vært vurdert fortløpende.
5.13. Sertifisering av jordskiftekandidater
Nettverket har innført en frivillig sertifiseringsordning for medlemmene. Retningslinjer og søknadsskjema
ligger på nettsiden. Det er foreløpig ingen medlemmer som har benyttet seg av ordningen. Styret har ikke
diskutert fremtidig ordning for sertifisering, men anser det som en naturlig diskusjon når endringer i
matrikkelloven er vedtatt i 2018 og forskriftene kommer på høring i 2019.
6.

KART OG PLAN

Det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan var i 2018 i sin 111. 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 vært 3100 pr. utgivelse. Det
har vært relativt mange gjesteredaktører. Utgivelsen har vært via Fagbokforlaget i Bergen. Tidsskriftet er
tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. Styret har sett på mulige løsninger for en digital versjon
av tidsskriftet, men det er ikke satt i gang noe utover tilgjengeliggjøring via Nasjonalbiblioteket og at
heftene er nedlastbare fra www.kartogplan.no. Årgangene f.o.m. 2010 er i dag tilgjengelige. Dette gir en
digital utgave et år etter at papirutgaven er ute. På kartogplan.no er innholdet i heftene publisert som
enkeltartikler, i tillegg også notiser, bokomtaler m.m. Forfattere og interesserte kan laste ned og lenke
opp artiklene.
Kart og Plan kom ut i fire nummer med til sammen 398 sider. For hvert nummer var det et hovedtema:
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KP 1-2018 Overvannshåndtering [Steinar Taubøll]
KP 2-2018 Sustainable mobility in urban spaces [Sebastian Peters]
KP 3-2018 WEB-kart,Free and Open Source Software (GIS) [Terje Midtbø]
KP 4-2018 Matrikkelsystem og landmålerprofesjon [Leiv Bjarte Mjøs]
7.

MEDLEMSKAP I FIG OG CLGE

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

Samfunnsutviklerne og GeoForum utgjør sammen det norske medlemmet i FIG, og betaler en halvpart
hver av kontingenten

-

Samfunnsutviklerne og GeoForum vil hver for seg ivareta sitt forhold til FIG

-

Samfunnsutviklerne og GeoForum ivaretar hver sine kommisjoner og utpeker medlemmer til disse.
Samfunnsutviklerne 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

-

Samfunnsutviklerne og GeoForum utpeker hver 2 delegater til generalforsamlingen i FIG. Delegatene
utpeker selv delegasjonsleder

-

Samfunnsutviklerne er felles kontaktpunkt overfor FIG i saker der det forventes at Samfunnsutviklerne
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 Samfunnsutviklerne og GeoForum der aktiviteter i FIG blir
drøftet

FIG Congress 2018 ble arrangert i Istanbul. Leiv Bjarte Mjøs var norske delegat sammen med Steinar
Wereland fra Geoforum.
Det ble avholdt felles møte i FIG Norge. Målet var å søke om å gjennomføre FIG Working Week.
GeoForum og Tekna Samfunnsutviklerne vedtok å ikke sende inn søknad denne gangen.
Informasjonssiden for FIG Norge som ligger som egen fane på nettsidene til Samfunnsutviklerne
opprettholdes.
Samfunnsutviklerne sine kommisjonsdelegater til FIG er:
Kommisjon 1

Professional Standards and Practice

Arve Leiknes (HiB)

Kommisjon 2

Professional Education

Ivar Maalen Johansen (NMBU)

Kommisjon 6

Engineering Surveys

Erik Sundheim (Geomatikk Survey
AS)

Kommisjon 7

Cadastre and Land Management

Leiv Bjarte Mjøs (HIB)
Einar Hegstad (NMBU)
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Kommisjon 8

Spatial Planning and Development

August E. Røsnes (NMBU)
Eva Falleth (NMBU)

Kommisjon 9

Valuation and the Management of Real Tormod Olsen, Jernbaneverket
Estate

Tekna Samfunnsutviklerne innehar også norsk medlemskap 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
årsperioder.
Oslo, april 2019
Tekna Samfunnsutviklerne styre

Arve Leiknes

Ingvild Masdal

Lena B. Johansen

Sign.

Sign.

Sign.

Kenneth Berstad

Håkon A. Heløe

Sign.

Sign.
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