
 

Notat 

Emne:  Midler som Samordningsgruppen kan benytte til avtalte formål  

 Trer i kraft fra 2021 
 

Til:  Samordningsgruppen for geografisk informasjon og Norge 
digitalt-parter 

  

Fra: Sekretariatet 
Dato:  16.september 2020 

 
 

Bakgrunn: 

Årskostnaden den enkelte part betaler pr i dag, tilbakeføres fullt og helt til 
dataeierne. Det finnes ingen felles midler tilgjengelig for samarbeidet. 

Samordningsgruppen har derfor besluttet å etablere fellesmidler som kan benyttes i 
Norge digitalt-samarbeidet til avtalte formål og betingelser.  

Dette notatet beskriver formål, betingelser og finansieringsmodell ved denne 

ordningen. Ordningen ble vedtatt på møtet i samordningsgruppen 26.mai 2020 og 
trer i kraft fra 2021. 

Ordningen vil gi et tillegg i årskostnaden som kommer fram av partenes bilag 1 
(årskostnader) og faktureres ifm med dette. 

 

Avtalte formål: 

1. Forprosjekt og utredninger 

a. Som er knyttet til felles aktiviteter i handlingsplanen til nasjonal 
geodatastrategi og ikke har annen finansiering 

b. på områder der samordningsgruppen ser det viktig å gjennomføre dette  
 
2. Aktiviteter som bidrar til å synliggjøre strategi og handlingsplan både i og 

utenfor bransjen 
 

Forutsetninger for bruk av midlene: 
 
 Benyttes til kjøp av konsulenttjenester eller andre "eksterne" utgifter – ikke lønn 

i egen virksomhet 
 Alle formål og økonomiske rammer skal være avklart med samordningsgruppen 

før de kan benyttes 
 Alle parter i Norge digitalt-samarbeidet kan søke samordningsgruppen om 

midler med unntak av de parter som ikke ønsker å bidra til fellesmidlene 

 Bidraget til den enkelte part skal ikke øke selv om andre parter velger å stå 
utenfor ordningen 



 

 

 Hvis ingen søknader foreligger og midlene ikke blir brukt, vedtar 
Samordningsgruppen (årlig) om det skal faktureres det påfølgende år. 

 

Beregningsmodell: 
 

Alle nasjonale parter kan bidra årlig med et tilleggsbeløp til årskostnaden. 
Tilleggsbeløpet tilsvarer 2% av beregnet årskostnad på obligatoriske datasett, men 
begrenset til minimum kr 10 000 og maksimalt kr 50 000. 

Ved større endringer i finansieringsgrunnlaget, vil Samordningsgruppen ta modellen 
opp til ny vurdering. 

 
Unntak eller forutsetninger lagt til grunn i beregningen for den enkelte part: 
 

 Nasjonale parter som normalt ikke betaler årskostnad på obligatoriske data da 
parten finansierer disse dataene gjennom andre ordninger/samarbeid og 

dermed har egne rettigheter («R» i kalkulatoren), blir bidraget beregnet som om 
de ikke har rettigheter. Dette for at grunnlaget skal være likt for alle parter. 
 

 Nasjonale parter som betaler årskostnad basert på redusert virkeområde og 
beregnet med minimum nyttefaktor, betaler avtalt prosentandel av 

minimumsbidrag 
 

 Alle kommuner samlet betaler maksimalt bidrag – kr 50 000. Dette fordeles 

etter samme nøkkel som resterende Norge digitalt-årskostnader 
 

 Alle fylkeskommuner samlet betaler maksimalt bidrag – kr 50 000. Dette 
fordeles etter samme nøkkel som resterende Norge digitalt-årskostnader 

 

 Alle energiverk samlet betaler maksimalt bidrag – kr 50 000. Dette fordeles 
etter samme nøkkel som resterende Norge digitalt-årskostnader 

 

 
Bidrag pr part: 

 
Beregningene vedlagt er basert på beregnet årskostnad for 2020. Korrigeringer i 

beregnet årskostnad for den enkelte part de påfølgende år, vil medføre en 
korrigering av tilleggsbeløpet også. 

 
Neste side viser partenes bidrag. 

 

  



 

 

 


