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Rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget -
innhold - rutiner og ansvar - høring

Vi viser til høringsbrevet av 24.05. 2012 og rapporten om Det offentlige kartgrunnlaget av
20.05.2012. Vi beklager at uttalen er litt forsinket.

Fylkesmannen i Finnmark ser nødvendigheten i å samle geodata i en nasjonal meny, i lys av
utviklingen av GIS og kravene i ny PBL. Vi ser viktigheten av å ha oppdatert metadata
tilknyttet kartene og håper at opprettelsen av et offentlig kartgrunnlag også vil gi sterkere
føringer innen forvaltning, drift og vedlikehold(FDV). For Finnmark sin del håper vi Det
offentlige kartgrunnlaget (DOK) også vil legge føringer for økt kartlegging.

Departementet ber om kommentarer til 4 temaer. Vi vil her gå igjennom temaene punktvis.

Utvalget av geografiske data og rutiner knyttet til valg av disse

Utvalget av geodata, slik det er listet opp i Kap. 9 i rapporten, er etter Fylkesmannens
oppfatning dekkende. Vi bemerker oss at AR5 er satt som et eget punkt i lista, selv om det
inngår i basisdata og FKB. Med så mye data innarbeidet i DOK, er det viktig med god
struktur på datasettene.

Roller og ansvar for kommuner, fagetater og Kartverket

GEOVEKST samarbeidet har fungert i 20 år, og det vil være naturlig å trekke inn erfaringene
fra det arbeidet inn i opprettelsen av DOK. I og med at GEOVEKST vil produsere data til bruk
i DOK, oppfatter Fylkesmannen at det er kun ansvaret for FDV som må avklares i DOK. Her
vil man og kunne hente inn praksis fra FDV avtalene de ulike kommunene har med
Kartverket. Kanskje skal man opprette FDV avtaler med fagetaten og?
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Forslag til teknisk - praktiske tiltak

Fylkesmannen i Finnmark er kjent med kartportalen www. eonor e.no, og mener at den
langt på vei allerede er en stor kilde til DOK. En mer direkte tilknytning mot
nedlastningsløsningen til Norge Digitalt vil kunne gi bedre brukervennlighet.

Utfordringer knyttet til gjennomføringen

Fylkesmannen i Finnmark ser ingen store utfordringer til opprettelsen av DOK. Utfordringene
vil sannsynligvis ligge i ev. IKT løsninger og ev. økte krav til ressursbruk, spesielt i
kommunene. Mye av samarbeidet som kreves er allerede etablert gjennom Norge Digitalt.

Med hilsen

Egil Hauge Tom Andreas Hætta
Seksjonsleder GIS-rådgiver
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