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Forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften) –
Høringsuttalelse fra Geomatikkbedriftene (tidligere GBL).
Geomatikkbedriftene støtter høringsuttalelsens innledning der det framheves at Geodata
spiller en viktig rolle i samfunnsplanlegging, for verdiskaping og utvikling av tjenester
rettet mot næringslivet og innbyggerne, og for medvirkning og åpne demokratiske
prosesser. Tilgang til geodata er avgjørende for statlig og kommunal saksbehandling, og
for utvikling av gode offentlige tjenester og gjennomføringen av geodataloven skal støtte
opp om dette.
Geomatikkbedriftene oppfatter forskriften som en bekreftelse på det samarbeidet som er
etablert i Norge digitalt. Det vil si en videreføring av et bredt samarbeid mellom
organisasjoner med ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon. Tilgang til oppdatert
geografisk informasjon gir også muligheter for private aktører til å tilby verdiøkende
tjenester. Geomatikkbedriftenes utgangspunkt er et ønske om forutsigbare og
konkurransedyktige rammevilkår for den private bransjen.
Etablering av en geodataforskrift og en ny organisasjon for organisering av nasjonal
geodataforvaltning gir også en mulighet til å spesifisere rollene i geodataforvaltningen.
Geomatikkbedriftene mener at produsent og forvalter av geodata skal være
leverandører av rådata og
tjenester for søk og nedlasting av basis datasett
Privat bransje bør ha en rolle som
leverandør av verdiøkte produkter og tjenester som samfunnet etterspør.
Vi advarer mot en utvikling der gratis bruk av Norge digitalt partneres data benyttes som
basis for kommersielle tjenester. I dag fungerer også Norge digitalt som et indre marked
der organisasjoner bytter tjenester som i ”naturalhusholdning”. Dette skjer uten kontroll
på faktiske kostnader. Dette innebærer at store deler av markedet for verdiøkende
tjenester forsvinner fra konkurranse.
Departementet foreslår i §14 at det etableres et Nasjonalt geodataråd. Dette rådet vil
erstatte rådet for Norge Digitalt. Det er etter Geomatikkbedriftenes syn viktig at også
brukere og næringsliv får representanter i Nasjonalt geodataråd. Geomatikkbedriftene
mener at det bør etableres et markedsråd i tillegg til det Nasjonale geodatarådet. Dette
rådet bør ha som rolle å påse at partene ikke opptrer på en måte som er
konkurransevridende ovenfor de som ikke er deltagere.
I høringsnotatet er det beskrevet at kravene til oppetid og respons er så krevende at SK
bør administrere distribusjonsdatabaser for partene slik at de kan ivareta sine
forpliktelser. Vi mener dette er uheldig både fordi en slik tjenesteleveranse er langt inne
på det området de private aktørene bør betjene, og fordi Statens kartverk skal ha en
rolle for å påse at partenes forpliktelser ivaretas, da er det uheldig at kartverket overtar
leveransen av selve tjenesten.
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Slik vi oppfatter forskriften får Statens kartverk mange roller knyttet til
geodataforskriften
Lede Nasjonalt geodataråd
Koordinerende rolle og rådgiver for parter i geovekst og Norge digitalt
Etablere tjenester etter forskriften på ”kartverksdata”
Etablere metadata og tjenester for en metadatakatalog
Vi mener det i denne sammenheng er uheldig at kartverket også tiltenkes en rolle som
tilrettelegger på vegne av andre parter, og ser med bekymring på ønsket om at Statens
kartverk også skal etablere distribusjonsbaser og tjenester på vegne av andre parter.
I kapittel 3 under pkt “Metadata og nasjonal geodataportal” er det på side 8 beskrevet at
“Statens kartverk bør kunne tilby veilednings- og kompetansetilbud, samt praktisk
bistand til etablering og høsting av metadata”. Geomatikkbedriftene mener at Statens
kartverks rolle bør begrenses til veiledning og kompetanseoverføring, mens praktisk
bistand til aktørene bør være en oppgave for de private aktørene.
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