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Høring av forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk
informasjon (geodataforskriften)
Vi viser til høringsbrev 31. januar 2011.
Statens vegvesen ser noen utfordringer i prosessen med ny Geodatalov og tilhørende forskrift.
Utfordringen er koblingen mellom et lovverk og det frivillige samarbeidet Norge digitalt og at
en legger opp til å løse mange av de lovpålagte oppgavene ved hjelp av et frivillig samarbeid.
Det har blitt presisert fra MD (også på høringsseminaret) at Norge digitalt-samarbeidet ikke
skal reguleres av lov/forskrift, men bestå som et frivillig samarbeid. Det sies i forskriften at "
Departementet legger til grunn at deling av data og tjenester kan organiseres som en
videreføring av Norge digitalt, dvs. et samarbeid mellom de deltagende virksomheter som i
hovedsak organiseres og reguleres gjennom avtaler virksomhetene i mellom".
Det virker noe uklart hva dette betyr i praksis. Et viktig moment her er at partene i Norge
digitalt ikke vil være de samme som defineres som deltagende virksomheter under
Geodataloven. Isolert sett for Statens vegvesen betyr ikke dette noe, da vi kommer inn under
lovens virkeområde gjennom de definisjoner loven har for deltagende virksomheter, samtidig
som vi er part i Norge digitalt. Problemstillinger som Statens vegvesen ser som de største
ligger rundt de organisatoriske forhold. De tekniske utfordringene er selvsagt til stede, de vil
koste, men er noe SYV allerede er i gang med.
Kommentarer til organisatoriske forhold:
§ l:

Nasjonal geodatakoordinator (NGK)
o
o
o

NGK rollens innhold bør defineres mer tydelig med klart og konkretisert
ansvarsforhold.
Avklare mer tydelig rollen Statens kartverk vs NGK
Sikre finansiering av NGK
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§ 12:

Det er viktig at NGK ikke kan inngå avtaler vedrørende Nasjonal vegdatabank
(NVDB) uten SVV's samtykke eller medvirkning.

Betaling for deling av geodata og geodatatjenester
Det legges her opp til at MO kan fastsette de årlige vederlagene og hvordan
tilbakebetalingen skal fordeles mellom rettighetshavere. Dette kan skape konflikt da
det griper direkte inn i Norge digitalt-samarbeidet.

§ 14:

Koordinering og samarbeid om infrastrukturen

o

Nasjonalt geodataråd
Dette rådet bør ha oppgaver som er helt spesifikt tilknyttet Nasjonal
geodatakoordinators rolle og ikke være et organisatorisk ledd i Norge digitalt
samarbeidet. Dette rådet bør ha "flertall" med representanter fra deltakende
virksomheter i Norge digitalt. Vi anbefaler derfor at geodatarådet får en tydeligere
og mer overordnet rolle enn det som følger av forslaget til forskrift.
Geodatarådet må for å fylle en slik rolle være sammensatt av 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.

o

Forholdet til Norge digitalt bør beskrives mer "detaljert".
Dette gjelder spesielt Nasjonalt geodataråd og Nasjonal geodatakoordinator.

o

Roller og funksjoner til Statens kartverk må avklares/defineres bedre.
o Statens kartverk får mange roller som synes å kunne gli over i hverandre.
Statens kartverk har allerede i dag svært mange ulike roller i forbindelse
med ND-samarbeidet og er tillagt enda flere nye roller gjennom
Geodataloven.

Dette er Statens vegvesens synspunkt sett ut fra vår rolle som part i Norge digitalt og
Geovekst.

NVDB og geodata
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