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Veikart plan, bygg og geodata 

Forslag til vedtak 
KommIT-rådet gir sin tilslutning til veikartet for plan, bygg og geodataområdet. 
 
KommIT-rådet støtter at: 
• KS i varetar forankring i Strategisk råd plan, bygg og geodata. 
• KS følger opp tiltakene i veikartet gjennom fag- og prioriteringsutvalget for teknisk sektor.  
• KS tar initiativ til å oppdatere veikartet med særlig vekt på fylkeskommunale behov 

Bakgrunn og fakta 
Det pågår en betydelig satsning på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata i både kommunal og 
statlig regi. Arbeidet har som målsetning å bidra til en mer brukerorientert og  
effektiv offentlig forvaltning. Digitaliseringsarbeidet er organisert i en rekke prosjekter i regi av KDD, 
DiBK, Kartverket, SSB og KS.  
 
Selv om det er et godt samarbeid mellom stat og kommune i dette arbeidet, mangler vi et felles 
veikart som ser de ulike prosjektene i sammenheng og vurderer dem opp mot en oppdatert og 
omforent beskrivelse av hvilke behov som skal løses.  
 
Veikartet skal skape forutsigbarhet og tydeliggjøre forventningene til leveransene fra de ulike 
aktørene, samtidig som veikartet skal legge til rette for å realisere gevinster med reduserte kostnader 
og risiko både for den enkelte kommune og offentlig sektor samlet sett.  
 
For å lykkes med effektiv informasjonsflyt og gode digitale tjenester er det viktig med et tett 
samarbeid med de statlige aktørene. Prosjektene og initiativene må sees i sammenheng og 
koordineres på tvers av stat og kommune opp mot de behovene de skal løse og i samhandling med 
leverandørene. Viljen til å etablere et slikt samarbeid mellom stat og kommune oppleves som 
god. Strategisk råd plan, bygg og geodata, ledet av KS, har gjennom flere år fungert som en felles 
arena for koordinering av tiltak på tvers av stat og kommune. 
 
Samtidig er det en erkjennelse av at omstillingsarbeidet lokalt i kommunene tar tid. Mange 
kommuner avventer å gå til anskaffelse av nye løsninger i påvente av at løsningene i markedet blir 
mer modne og at kommunene som allerede har tatt nye løsninger i bruk lykkes med å ta ut gevinster 
som forutsatt. Det er derfor et særlig behov for å se på hvordan arbeidet på området og løsningene 
rettet mot kommunene kan legge bedre til rette for at tempoet i realisering av gevinster i 
kommunene øker.   
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Med dette som utgangspunkt har KS gjennomført et prosjekt i tett samarbeid mellom kommunene 
og statlige aktører innenfor området for å utvikle et veikart. Det har vært innleid en strategisk 
rådgiver fra Sopra Steria til å lede gjennomføringen av arbeidet. Arbeidet har vært gjennomført i 
samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av plan- og byggesaksrepresentanter 
fra flere kommuner sammen med representanter fra KS, Kommunal- og distrikts departementet 
(KDD), Kartverket og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).  
 
Deltakerne i arbeidsgruppen har vært delaktige i sentrale vurderinger underveis i prosjektet og har 
deltatt i relevante kartleggings- og prioriteringsworkshops. Arbeidsgruppen har bestått av 12 
personer, hvor syv av disse var representanter fra kommune.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:   
• Heidi Liv Tomren (KS) 
• Michael Pande-Rolfsen (KS) 
• Lars Mardal (Kartverket) 
• Olaug Nesheim (DiBK) 
• Trygve Valen (Klepp kommune) 
• Mia Anette Prøsch Stilson (Trondheim kommune) 
• Thomas Schulzki (Bodø kommune) 
• Frank Olav Gauslå (Arendal kommune) 
• Kristin Tandberg (Asker kommune) 
• Roar Askeland (Bærum kommune) 
• Hilde Johansen Bakken (KDD)  

   
I tillegg ble det utpekt en styringsgruppe bestående av til sammen 7 aktører, to representanter fra KS 
og resterende representanter for ulike kommuner. Styringsgruppen har hatt ansvar for å godkjenne 
prosjektmandatet, drøfte og komme med innspill til funn underveis i kartleggingen og bidra til å sikre 
fremdrift i arbeidet gjennom å ha jevnlige møter.  
 
Styringsgruppen har bestått av følgende personer:  
• Kristin Barvik (Sandnes kommune)  
• Heidi Liv Tomren (KS)  
• Asbjørn Finstad (KS) 
• Marte Helene Lie (Asker kommune) 
• Ragna Fagerli (Trondheim kommune) 
• Arne Magne Håvardstun (Bergen kommune) 
• Ola-Eirik Klingen (Trondheim kommune) 

 
Styringsgruppen sluttbehandlet veikartarbeidet i møte 22.6 med følgende vedtak: 
• Styringsgruppen stiller seg bak vegkartet i den utformingen det nå har fått. 
• Dokument og presentasjon må bearbeides i tråd med innspillene fra styringsgruppen. 
• Revidert versjon av veikartet gjennomgås med arbeidsgruppen før det sendes til videre 

behandling i KS sin samstyringsmodell (FPU teknisk, DU og KommIT rådet). 
• Behandling i strategisk råd plan, bygg og geodata for forankring. 
• Det legges til grunn at handlingsdelen av vegkartet skal være et aktivt dokument, som 

rulleres årlig. 

Både fag- og prioriteringsutvalget for teknisk sektor og strategisk råd, plan, bygg og geodata har i 
løpet av prosessen blitt orientert og gitt innspill til veikartet. 
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Behandling i Digitaliseringsutvalget (DU) 23.8.2022 
DU berømmet arbeidet, og uttrykte at produktet vil ha nytteverdi for kommunal sektor. DU 
oppfordret til at det tydeligere fremkommer hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene og 
begrunnelsene for prioriteringene. 
 
Det framkom også at fylkeskommunenes involvering i arbeidet kunne vært sterkere. 
 
DU gjorde følgende vedtak: 
DU berømmer arbeidet og gir sin tilslutning til veikartet for plan, bygg og geodataområdet. 
 
DU anbefaler at: 
• KS i varetar forankring i Strategisk råd plan, bygg og geodata. 
• KS følger opp Tiltakene i veikartet gjennom fag- og prioriteringsutvalget for teknisk sektor,  
• KS tar initiativ til å oppdatere veikartet med særlig vekt på fylkeskommunale behov 

 
 

Vurderinger 
KS er trygg på at veikartet, slik det nå foreligger er godt forankret og kan bidra til å skape 
forutsigbarhet og tydeliggjøre forventningene til leveransene fra de ulike aktørene, samtidig som 
veikartet skal legge til rette for å realisere gevinster med reduserte kostnader og risiko både for den 
enkelte kommune og offentlig sektor samlet sett.  
Det er vår vurdering at fylkeskommunenes behov bør tydeligere fram, i tråd med DU sine innspill. 
Det er også vår vurdering at det er viktig å lansere en første versjon av veikartet og så snart som 
mulig, innarbeide fylkeskommunale perspektiver i en revidert versjon. 
 

Oppsummering 
Veikart løfter frem behovene for utvikling av digitale løsninger som trengs for å skape 
sammenhengende og brukerorienterte tjenester innen plan-, bygg- og geodataområdet, veikartet 
bidrar også til å samkjøre initiativene og utviklingen på området og samtidig legge til rette for en 
likeverdig innflytelse mellom stat og kommune på beslutninger innenfor området.   

Vedlegg 
1. Veikart plan, bygg og geodata v1.0 
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