REFERAT
Tema for møte:
Dato:

FGU i Rogaland
26.05.2020

Til stede:
Anfinn Rosnes
Geir Magnus Tungland
Martin Tveit
Roar Titland
Åge Einar Djuve
Ole Geir Grønås
Ole Lunden
Steinar Wergeland
Oskar Eide Lilienthal
Erik Lima
Møteleder:
Referent:
Kopi til:

Fylkesmannens landbruksavdeling
Statens vegvesen
Kystverket
Tysvær kommune
Sandnes kommune
Time kommune
Kartverket
Kartverket
Fylkeskommunens regionalplanavdeling
Fylkeskommunens samferdselsavdeling

Steinar Wergeland
Ole Lunden
Kartverkets nettsider

1. Referat fra forrige møte
Referat fra forrige møte ble godkjent. Referat fra Geovekstforums møte i Stavanger sendes
ut sammen med referat fra dagens møte i FGU.

2. Konstituering av FGU
Liste over utvalgets medlemmer var sendt ut sammen med innkallingen.
Steinar Wergeland ble gjenvalgt til leder.
Åge Einar Djuve ble valgt til nestleder.

3. Geodataplanen
Det bør bli bedre samsvar mellom tekstdel og handlingsplan. Kartverket ser nærmere på
utformingen av handlingsplanen.
FGU oppnevner ei styringsgruppe for underutvalgene. Gruppa skal gi arbeidsoppgaver til
utvalgene og evaluere deres arbeid.
Det opprettes et brukerforum for NVDB. SK kaller inn til konstituerende møte i høst.
Forumet skal bestå av representanter for Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommunene
og Kartverket.
Det er for tiden 25 medlemmer i Temakart Rogaland.
Skråbilder kan være aktuelt som geovekstprosjekt. Kartverket kan bidra med
prosjektledelse men produksjonskostnader må dekkes av partene i prosjektet. Kartverket
sender ut et skriv til aktuelle parter om saken.
Kystverket v/Martin sender korrigert tekst for delmål på side 33 til
ole.lunden@kartverket.no
Geodataplanen sendes på høring i løpet av sommeren med sluttbehandling i FGU 29.
september.

4. Revisjon av produktspesifikasjon for FKB
Det er sendt ut en spørreundersøkelse til de sentrale geovekstpartene og FGU'ene
vedrørende revisjon av FKB-produktspesifikasjonene. Basisdatautvalget behandler saken på
vegne av FGU innen 15. juni. Svar skal sendes til Kartverket sentralt innen 20. juni. Kopi
sendes til medlemmene av FGU.

5. Møteplan for utvalgene
Møteplan for utvalgene ble vedtatt. Det har ikke vært møter i underutvalgene etter påske
slik som planlagt.

6. Eventuelt
Steinar orienterte om prosjektet Marine grunnkart. Det er oppnevnt ei referansegruppe for
Rogaland med ca 20 medlemmer.

