
 

 

Vår ref.: 16/04528  

Nasjonalt geodataråd sender med dette forslag til Nasjonal geodatastrategi ut på høring: 

Til høringsinstanser ifølge adresselisten 

Høring nasjonal geodatastrategi – frist for høringsuttalelse er 1. oktober 2016 

Nasjonalt geodataråd inviterer med dette til ekstern høring av utkastet til nasjonal geodatastrategi. 

Strategien er i løpet av det siste året blitt utarbeidet av Samordningsgruppen for geografisk 

informasjon og er forankret i Meld. St. 27 (2015 – 2016) Digital agenda for Norge. Nasjonal 

geodatastrategi skal beskrive viktige mål for arbeidet med infrastruktur for geografisk informasjon. 

Strategien skal legge grunnlaget for et bedre tilbud og mer bruk av geografisk informasjon i 

samfunnet. Bidragsytere og brukere finner vi innenfor de fleste sektorer, og innen et økende antall 

anvendelsesområder. Strategien har en tidshorisont fram til 2025. 

Den nasjonale geodatastrategien skal etter planen oversendes til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet før jul. Strategien vil ha en tilhørende handlingsplan med konkrete 

tiltak. Denne vil bli ferdigstilt våren 2017. 

Vedlagt ligger utkastet til strategidokumentet. Vi gjør også oppmerksom på Geonorges strategisider 

hvor det ligger ytterligere informasjon. Her finnes det også en spørreundersøkelse som vi oppfordrer 

flest mulig til å besvare: 

https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/nasjonal-

geodatastrategi/ 

Geodatarådet ber spesielt om tilbakemelding på: 

 Mål og delmål – er de relevante og kan de konkretisere og bli mer 

målbare? 

 Er det viktige eksempler på nytte og gevinster som bør trekkes fram? 

 Er det utfordringer innenfor din sektor som bør adresseres? 

 Forslag til særlig viktige og konkrete tiltak til handlingsplanen som skal 

utarbeides. 

Høringssvarene skal sendes til post@kartverket.no innen 1. oktober.  
 
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert sammen med øvrige 
høringsuttalelser. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende 
organ eller organisasjoner som ikke står på høringslisten. 

Nasjonalt geodataråd oppfordrer alle som berøres av strategien til å bidra i denne høringsprosessen. 

På forhånd takk for din tilbakemelding! 
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Med vennlig hilsen 

 Alvhild Hedstein 

Leder av Nasjonalt geodataråd 

 Vedlegg:         Utkast til Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 – datert 17. august 2016 

                          Adresseliste - høringsinstanser                       

----------------------------------------------------------------------- 

Kartverket er sekretariat for Nasjonalt geodataråd.  
Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til Kartverket. 
Kontaktpersoner er: 

Kåre Kyrkjeeide Tlf./mob.: 32 11 87 22 - 918 05 837, E-post: kare.kyrkjeeide@kartverket.no 

eller Arvid Lillethun Tlf./mob.: 32 11 83 15 - 994 04 283, E-post: arvid.lillethun@kartverket.no       

 
 

 

 Nasjonal geodatakoordinator 
Kartverket 
3507 Hønefoss 
Telefon: 08700 
E-post: post@norgedigitalt.no 
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