
Mandat for Marint-maritimt forum 
Forumet skal være et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å sikre marine og maritime næringer og 

forvaltning tilgang til et relevant datagrunnlag og relevante tjenester som en del av den nasjonale 

geografiske infrastrukturen. Mandatet for gruppen tas opp til vurdering hvert 3. år for å sikre at 

arbeidet i gruppe er i tråd med aktuelle utfordringer og problemstillinger, sammensetningen av 

gruppen vurderes også samtidig.   

Viktige oppgaver  
 Ha kjennskap til brukernes behov for- og krav til data, og også formidle dette videre til 

samordningsgruppa.  

 Gi innspill til samordningsgruppa om marine og maritime data som bør inn i DOK og andre 

produkter som utvikles som utvikles. Eksempelvis beredskapspakke   

 Være oppdatert på standarder og spesifikasjoner som er relevant for brukere av marine og 

maritime data og sørge for at disse blir en del av den nasjonale infrastrukturen  

 Være en pådriver som sikrer at marine og maritime data er på dagsorden i arbeidet med 

nasjonal geodatainfrastruktur  

 Bidra til å videreutvikle fellesløsninger i nasjonal infrastruktur slik at disse dekker behovene i 

marin/maritim sektor  

Møter  
Forumet samles til 2 fysiske møter pr. år. I tillegg kan forumet arrangere ulike fagsamlinger dersom 

man finner det relevant.   

Deltakere  
Det foreslås at relevante private aktører kan delta i forumet. 

Beslutninger  
Marint/maritimt dataforum tar beslutninger om eget virke, valg av leder og føringer for arbeidet i 

gruppa. Forumet rapporterer til samordningsgruppa for geografisk informasjon. Beslutninger og 

anbefalinger fra forumet legges frem for samordningsgruppa for å innarbeides i den nasjonale 

infrastrukturen.   

Ledelse  
Forumet velger sin egen leder og lederrollen rullerer hvert annet år. Ledelse av forumet går på 

rundgang blant medlemmene. Kun parter i forumet som samtykker kan velges som leder.   

Sekretariat  
Kartverket fungerer som sekretariat for forumet. Sekretariatet har ansvar for innkallelse til møter, 

referatføring og å ordne praktiske forhold. Sekretariatet har tett kontakt med leder. 


