
 

 

 
Vedlegg: 
1. Erfaringsoppsummering kart/GAB-samarbeidet – rapport fra faggruppa  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Rapporter og saksdokumenter som ble lagt til grunn ved etablering av 

samarbeidsordningene 
2. Styresak 40/05 Langsiktig planarbeid på Fosen 
3. Styresak 06/06 Langsiktig planarbeid på Fosen – forslag til mandat 
4. Styresak 04/07 Evaluering av samarbeidsordningene – klargjøring av mandatet 

Saksframstilling: 

Det vises til redegjørelsen i sak 27/07 for mandatet for evaluering av økonomi- og IKT-
samarbeid samt samarbeidet om forebyggende brannvern, Fosenportalen og kart/GAB.  

Erfaringsoppsummeringa for kart/GAB-samarbeidet er gjennomført av faggruppa for 
området. Denne består av kart- og oppmålingsansvarlige i kommunene på Fosen.  

Ved oppstarten av arbeidet med erfaringsoppsummeringa ble det enighet om å arbeide ut fra 
følgende hovedmål og delmål:  

Hovedmål: 

• Måling av gevinster så langt 
• Beslutningsunderlag for framtidig organisering 
• Innspill til ytterligere videreutvikling av tjenester 

Vektlegging av mål: 

• Økonomi 
• Kvalitet/tilfredshet 

Delmål:  

● Tjenestene bidrar til (brukerperspektivet): 
• Bedre tilgjengelighet 
• Å sikre god faglig kvalitet og god service 
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• Å gjøre det enklere for brukerne, og  
tjenestene er tilpasset brukernes behov  

● Tjenestene bidrar til (kommuneperspektivet): 
• Effektiv ressursbruk og gir økonomisk gevinst  

for de deltakende kommuner 
• Å realisere gevinster gjennom å ta i bruk ny teknologi 
• Frigjøring av ressurser hos deltakerkommunene som kan brukes til annen tjenesteyting 
• Bedre kompetanse gjennom større fagmiljø,  

 mulighet for oppbygging av spesialistkompetanse, tettere og lettere samarbeid og 
læringsnettverk. 

● Tjenestene bidrar til (ansatteperspektivet): 
• At ansatte opplever bedre forutsigbarhet, støtte og trygghet  

ved at tjenesten er godt forankret faglig, administrativt og  
økonomisk 

• Bedre kompetansebygging gjennom større fagmiljø, tett  
samarbeid og lett kommunikasjon 

Konst. daglig leder finner det ikke rett å kommentere innholdet i rapporten fra faggruppa, de 
funn som er gjort og konklusjoner som er trukket. 

Oppfølging av evalueringa: 

Det overordnede målet med evaluering av regionale samarbeidsordninger må være at det skal  
bidra til å videreutvikle innholdet i og kvaliteten på de tiltak det samarbeides om. Evalueringa 
skal derfor skape grunnlag for en konstruktiv dialog mellom de som er involvert i samarbeidet 
om samarbeidets innhold og form. Evalueringa må være innretta mot forbedring. Det er derfor 
grunnleggende viktig at både det som fungerer godt og det som fungerer mindre godt kommer 
fram. Evaluering må inngå som del av utviklingsprosessen i det regionale samarbeidet. 

Oppsummering fra faggruppa og forslag til tiltak: 

Kartgruppens uttrykte mål på forhånd var: 

”Kartgruppens anbefaling bygger på at samarbeid vil gi 
- bedre og mer effektiv utnyttelse av investeringene i digitale kartdata 
- grunnlag for et mer effektivt vedlikehold.  
- bedre utnyttelse av geodatakompetansen i kommunene. 
- bedre tilgang til kartdata for brukerne, internt i kommunene, og for andre via internett. 
- grunnlag for samarbeid på andre områder 
- grunnlag for en bedre dataflyt i forhold til andre geodata-aktører 

Forutsatt at det ønskes en utvikling i retning av bedre tjenester for brukerne, internt i 
kommunene, for næringslivet og for innbyggerne, helt til døgnåpne karttjenester via internett, 
vil det ligge besparelser i et samarbeid mellom de 8 Fosenkommunene, i forhold til at hver 
enkelt kommune for seg skal utvikle tilsvarende tjenester. 



Uten samarbeid vil det neppe være mange av kommunene som har ressurser til å 
tilgjengeliggjøre sine kart- og geodata på internett.” 

Kartgruppen vil mene at vi har kommet et stykke på vei til dette målet.  Men målet vil hele 
tida flytte seg ved at mulighetene endrer seg (teknologi, programvare m.v.) og at behov og 
ønsker endres gjennom bruk og erfaring og ved kunnskap om nye muligheter. 

Kartsamarbeidet mellom Fosenkommune mener vi er et komplekst område sammenlignet 
med vanlig kontorprogramvarer. Kartdata og tilhørende programvare stiller store krav til 
kapasitet og samspill mellom databaser, kartprogramvare, nettverk og serverprogramvare med 
mer. Inntrykket er at disse komponentene mange ganger ikke synes å være tilpasset hverandre 
og skaper uforutsett problemer. Når slike og andre problem oppstår er det viktig at brukerne i 
kommunene ikke blir ”kasteballer i systemet”, men at en har meldingsrutiner som sikrer at 
problemet blir løst effektivt der det hører hjemme. 

Digitale kart og geodata brukes i økende grad og i stadig flere sammenhenger.  
Vi har i dag et godt verktøy og en effektiv samarbeidsordning mellom 8 kommuner. Det er 
således i høy grad opp til oss sjøl å utnytte dette til størst mulig brukertilfredshet og til 
optimal gevinst for hver enkelt kommune. 

Viktige tiltak framover vil være: 

1) Opprettholdelse og forbedring av datakvaliteten gjennom løpende ajourføring og 
kvalitetssikring av eksisterende kartdata og innhenting av manglende data. 

2) Informasjon om Webinnsyn til interne og eksterne brukere. Brukerveiledninger. 
3) Opplæring i fagprogrammene (WinMap4 pro m.v.) internt. 
4) Utvikling og forbedring av Webinnsyn og WinMap pro. Brukervennlighet, funksjonalitet, 

datainnhold, presentasjon, utskrift m.v.  
5) Gjennomgang av organisering. Ansvar og rollefordeling mellom ulike aktører må avklares 

nærmere.     

Det er naturlig at Rådmannsgruppa tar stilling til de anbefalinger som er gitt, og fremmer 
forslag til hvordan man organiserer arbeidet med de tiltak det blir enighet om å jobbe videre 
med.  

Rådmannsgruppas enstemmige forslag til vedtak: 

1. Rapporten med vedlegg fra faggruppen kart/GAB tas til etterretning. 
2. Forslag fra Kartgruppen til tiltak nr. 1 til 4 følges opp av faggruppen. 
3. Faggruppen bes om å utarbeide forslag til permanent organisering av tjenestesamarbeidet, 

herunder ansvar og rollefordeling mellom de ulike involverte aktører i samarbeidet. 

Arbeidsutvalgets enstemmige framlegg: 

1. Rapporten med vedlegg fra faggruppen kart/GAB tas til etterretning. 
2. Forslag fra Kartgruppen til tiltak nr. 1 til 4 følges opp av faggruppen. 



3. Faggruppen bes om å utarbeide forslag til permanent organisering av tjenestesamarbeidet, 
herunder ansvar og rollefordeling mellom de ulike involverte aktører i samarbeidet. 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Rapporten med vedlegg fra faggruppen kart/GAB tas til etterretning. 
2. Forslag fra Kartgruppen til tiltak nr. 1 til 4 følges opp av faggruppen. 
3. Faggruppen bes om å utarbeide forslag til permanent organisering av tjenestesamarbeidet, 

herunder ansvar og rollefordeling mellom de ulike involverte aktører i samarbeidet. 
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