Fra: Slotsvik, Kirsti [mailto:kirsti.slotsvik@kystverket.no]
Sendt: 2. mai 2011 21:24
Til: Postmottak MD; Høgvard Dag
Kopi: 'arne.bardalen@skogoglandskap.no'; 'ellen.devibe@pbl.oslo.kommune.no'; 'jon.lea@dsb.no';
'kjetil.utne@fmgt.mil.no'; Janne Sollie; 'Harald.Danielsen@arendal.kommune.no'; 'ac@energinorge.no';
'sigurd.olsen@vegvesen.no'; 'pcs@eiendomsinfo.no'; Anne Cathrine Frøstrup
Emne: Rådet for Norge digitalt, høringsuttalelse fra Rådet om geodatarådets rolle i ny geodataforskrift
Miljøverndepartementet v. Dag Høgvard
Med referanse til det siste møtet i Rådet for digitalt oversendes Rådets innspill til høring av ny
forskrift”Rådet for Norge digitalt, heretter omtalt som "Rådet", drøftet forskriftens
forslag knyttet til nasjonal geodatakoordinator og nasjonalt geodataråd.
Rådet konstaterer at verken geodatarådet eller nasjonal geodatakoorinator gis
sanksjonsmyndighet i lov og forskrift. Et overordnet nasjonalt geodatatråd
sammensatt av personer på høyt ledelsesnivå, kan neppe forventes å bidra
operativt med å "bistå nasjonal geodatakoordinator og samordne bidrag fra
deltakende virksomheter" i de tilfelle hvor frivillige og avtalebaserte
løsninger ikke fører fram.
Slik § 14. 1. ledd er utformet i forskriftsforslaget, beskrives geodatarådets
oppgaver som funksjoner som etter Rådets mening heller bør ivaretas på et mer
operativt nivå, for eksempel ved at nåværende referansegruppe for Norge
Digitalt videreføres med en rolle tilpasset de endringer som følger av
direktivet, loven og forskriften.
Rådet vil derfor anbefale at geodatarådet får en tydeligere og mer overordnet
rolle enn det som følger av forslaget til forskrift. Dette bør innebære at
geodatarådet får ansvar for å følge med i utviklingen av gjennomføringen av
direktivet, loven og forskriften og ut fra dette ta de initiativ og gi de råd
til nasjonal geodatamyndighet og departementet som geodatarådet finner
nødvendig.
Geodatarådet må for å fylle en slik rolle være sammensatt at personer på høyt
nivå fra deltakende virksomheter og dekke de mest sentrale sektorer.
Geodatarådet bør ikke bli for stort, men medvirkning fra ulike aktører som
ikke gis plass i geodatarådet, bør kunne ivaretas gjennom annen organisering
av brukerkontakt mv.
Geodatarådet bør i tillegg til å følge opp iverksettingen og gjennomføringen
av direktivet, også ha en tydelig rolle som rådgivende organ for utvikling av
grunnlaget for norsk geodtatapolitikk, herunder også gi råd om strategier for
utviklingen av geodtata i Norge og geodtatakoordinatorens rolle. Dersom
geodatarådet er sammensatt slik at det dekker de mest sentrale sektorer og
bidragsytere til etablering og forvaltning av geodata, bør geodatarådet også
kunne spille en viktig samordnende rolle på tvers av sektorer.
Rådet mener at dette forutsetter at nasjonal geodatakoordinator i tillegg til
de konkrete oppgavene som er beskrevet i høringsutkastet, også må få et
tydeligere ansvar for å være det operative organet forutvikling av forslag til
prioriteringer, mål og strategier for norsk geodtatapolitikk. I dette arbeidet
mener Rådet at geodatarådet bør gis en sentral og forskriftsfestet rolle som
rådgiver/bidragsyter til geodatakoordinatorens arbeid med strategiprosesser
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og innspill til departementets utvikling av nasjonal geodatapolitikk. Rådet
mener også at det er vitkig å markere nasjonal geodatakoordinators ansvar for
å lede slike prosesser. Denne rollen kan gjøres tydelig ved å inkludere dette
i omtalen av geodatakoodinatorens roller i forskriften.
Med hilsen
Leder for Rådet for Norge Digitalt
Kirsti L. Slotsvik
Kystdirektør
Kystverket
postboks 1502,6025 Ålesund
tel 07847
mob +47 48998340

file:////CFIL-0015.tjenester.u.dep.no/1400$/Hjem/MD40068/regjeringen.no/Geodataforskrift/065%20Rådet.txt[13.05.2011 14:32:25]

