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Saksfremlegg (forslag) 
 
 
K4 SAMARBEID - FELLES KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTER 
 
 
Innstilling: 
 

1. Kommunen deltar i utvikling, etablering og drift av felles kart- og oppmålingstjeneste 
under de forutsetninger som framgår av sakens dokumenter. Det legges likevel inn et 
særskilt beslutningspunkt i november der det tas endelig stilling til etablering.  

2. Ibestad kommune er vertskommune for den felles kart – og oppmålingstjenesten. De 
øvrige deltagerkommune har roller som samarbeidskommuner. 

3. Alternativt punkt for hhv. vertskommune og samarbeidskommuner: 
a. Som vertskommune tar kommunen ved rådmann/administrasjonssjef på seg 

ansvaret for å utføre oppgaver delegert fra samarbeidskommunene. Oppgavene 
forutsettes delegert til en egen enhetsleder. Samarbeidskommunene har hver for 
seg ansvaret for å informere om endringen i ansvarsforhold overfor sine 
innbyggere. 

b. Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmann/administrasjons-
sjef å videredelegere ansvaret for å utføre kommunens oppgaver innen kart- og 
oppmålingstjenester til rådmann/administrasjonssjef i vertskommunen. 
Delegasjonen omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. 
Delegasjonsfullmakten kan tilbakekalles – herunder midlertidig i enkeltsaker. 

4. Eventuelle endringer i tilsettingsforhold som følge av etablering av felles IKT 
driftstjeneste følger egne personalpolitiske retningslinjer for K4 Samarbeidet. 

5. Framlagt forslag til samarbeidsavtale vedtas. 
6. Dette vedtakets gyldighet forutsetter tilsvarende vedtak i minst to andre av 

kommunene i K4 Samarbeidet. Det forutsettes også et særskilt beslutningspunkt der 
formannskapet i deltagerkommunene kan godkjenne forutsetningene for etableringen, 

7. Milepæl for det videre arbeidet er etablering av felles kart- og oppmålingstjeneste 
tjeneste pr 01.01.2007.  

 
 
Saksopplysninger: 

Bakgrunn 
Formålet med prosjektet er å planlegge, beslutte og implementere en felles kart- og 
oppmålingstjeneste for kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad (arbeidstittel 
Kart- og oppmålingstjenesten i Astafjord). Bakgrunnen er dels den nye loven om 
eiendomsregistrering (matrikkelloven) som stiller krav til kommunene om kompetanse og 
tilgjengelighet, dels ny webteknologi som gir muligheter for en mer åpen og brukervennlig 
tjeneste.  Begge deler er kostnadskrevende og stiller krav om betydelig faglig kompetanse. 

Målet for prosjektet skal være: 

• En åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne 
• En effektiv landmålertjeneste med lokal forankring og lokal kunnskap 
• Lokalt vedlikehold av matrikkelen 
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Prosjektet er forankret i Styringsgruppa for K4 samarbeidet og vil bli koordineres med de 
øvrige samarbeidsområdene. En egen prosjektgruppe er etablert for å i vareta 
utviklingsarbeidet: 

• Dagulf Mikalsen, Gratangen 
• Albert Pedersen, Lavangen 
• Tore Ratkje, Salangen 
• Bernt Lorentsen, Ibestad 
• Gunnar Paulsen, ansatterepresentant (Ibestad) 
Løpende prosjektledelse og koordinering vil bli ivaretatt av engasjert prosjektleder Ole 
Kristian Severinsen, Sessan Consult AS med ansvar for utvikling av felles tjenester på 
barnevern, IKT drift og økonomi. For tilrettelegging og opplæring av rent faglig karakter vil 
det bli leiet inn ekstern kart- og oppmålingsfaglig kompetanse. Valg av leverandør er omtalt 
nedenfor. 

 

Prosjektgruppas forslag 
Prosjektgruppa har satt i gang sitt arbeid i februar i år med studietur til Nordreisa kommune 
for å se på kart- og oppmålingssamarbeidet med Kvænangen og Kåfjord. Senere har 
framdriften i Prosjektgruppa vært avventende i forhold til finansieringen fra fylkesmannen i 
Troms og finansiering av egenandelen fra de deltagende kommunene. Finansieringen av 
egenandelene er ikke enda fullt ut avklart. 

Likevel har Prosjektgruppa med utgangspunkt i forutsetningene i søknaden til fylkesmannen 
jobbet videre med sikte på å hode tidsplanen om etablering fra 01.01.2007. De økonomiske 
forutsetningene for søknaden var basert på opplysninger fra en potensiell leverandør av 
tjenester og programvare for kart og oppmålingsformål. Flere av deltagerkommunene i 
samarbeidet har allerede produkter fra denne leverandøren.  

På denne bakgrunn har Prosjektgruppa i møte den 05.09.2006 gått inn for å bruke denne 
leverandøren (Norkart) i prosjektet og arbeide videre med sikte på etablering. Prosjektgruppa 
har understreket at selve prosessen forut for en endelig beslutning må gå sin gang og at en 
beslutning om etablering må baseres på prosjektgruppas anbefalinger. 

Prosjektleder har undersøkt om et utvidet lisens og tjenestekjøp fra en leverandør kommer i 
konflikt med bestemmelser om offentlige anskaffelser. Konklusjonen på dette er at når en av 
kommunene (en vertskommune) allerede har produkter fra en leverandør, vil en utvidet avtale 
med samme leverandør kunne gjennomføres uten konflikt. Dersom Ibestad kommune blir 
vertskommune for ordningen, vil dette nettopp være tilfelle. 

Prosjektgruppa gir uttrykk for at et samarbeid er helt nødvendig for å kunne imøtekomme 
kravene som stilles til en tidsmessig kart- og oppmålingstjeneste. Prosjektgruppa er imidlertid 
i kartleggingsfasen enda og ikke alle forutsetninger for samarbeidet er på plass. 

Styringsgruppas vurderinger og konklusjoner 

Generelt 
Styringsgruppa anbefaler at det opprettes en felles kart og oppmålingstjeneste for de 
deltagende kommunene. Den felles tjenesten organiseres med Ibestad som vertskommune.  
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Det tas endelig stilling til etablering i de respektive formannskap innen utgangen av november 
2006  Styringsgruppa antar at saken vil være tilstrekkelig belyst til da. 

Oppgaver og organisering 
Den felles kart- og oppmålingstjenesten får ansvaret for  

• Landmåling, kart- og delingsforretninger 
• Forvaltning av GAB-data  
• Vedlikehold av det digitale eiendomskartet og av grunnkartet (senere det sentrale 

eiendomsregisteret) 
• Etablere og vedlikeholde planer på digital form 
• Etablere og vedlikeholde V/A-kartet på digital form 
• Etablere felles innsynsløsninger bl.a. for bruk i saksbehandling og for publikum 
• Grunnlag for tverretatlig samarbeid 
• Vurdere ulike fagsystem som del av samarbeidet. 
• Felles system for forvaltning av veger (Vegvesenets NVDB)  
• Grunnlagsdata for fakturering av kommunale avgifter 

 
Tjenesten organiseres etter vertskommunemodellen. Det innebærer at vertskommunen får 
arbeidsgiveransvaret for de ansatte i tjenesten. Det vedtas egen samarbeidsavtale og egne 
personalpolitiske retningslinjer som regulerer slike forhold. 

Kapasitet og kompetanse 
Styringsgruppa mener at det er viktig å starte nøkternt og foreslår to stillinger lagt til tjenesten. 
Dette antas å dekke det løpende behovet pr i dag. Styringsgruppa antar at prosjektgruppa vil 
komme tilbake med vurderinger av behovet for kapasitet for å dekke opp for de restanser og 
behov for ajourføring som finnes. Dette behovet for kapasitet må dekkes opp særskilt. 

Behovet for kompetanse kan dekkes innenfor dagens stillingsrammer. Kompetansen finnes 
fordelt på delstillinger i Salangen og Ibestad mens Gratangen og Lavangen samarbeider om en 
stilling. 

Budsjett 
Tabellen nedenfor viser budsjettet for en felles kart- og oppmålingstjeneste. Lønnsbudsjettet er 
basert på to årsverk. IKT driftsutgifter handler om vedlikeholdskostnader basert på 
leverandørens opplysninger. 
  År 1 År x   
Inntekter       
Salg timer       
Refusjon sykelønn       
Refusjon mva       
Sum inntekter 0 0   
        
Utgifter       
Lønn  785 000 785 000 4,5 stillinger 
Pensjon 135 000 135 000 18% avsatt til pensjonsforpliktelser 
Arbeidsgiveravgift 105 000 105 000   
Husleie 36 000 36 000 30 kvm leie á kr 1200 pr kvm pr år 
Kontorutgifter 12 500 12 500   
Kurs/veiledning 15 000 15 000   
IKT utgifter 150 000 150 000 Ekstern leverandør  
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Inventar og utstyr 80 000 20 000   
Reiseutgifter 50 000 50 000   
        
Driftsutgifter 1 368 500 1 308 500   
        
Netto driftsutgifter 1 368 500 1 308 500   
 
Etter de siste opplysningene fra leverandøren vil leveransen av tjenester og programvare 
kunne leveres til en lavere pris enn først antatt.  

Videre arbeid 
Det forutsettes et videre arbeid i Prosjektgruppa innenfor rammene av vedtaket i denne saken. 
Dette innebærer at kartleggingen innenfor området gjennomføres med sikte på å avklare 

• hvorvidt de økonomiske forutsetningene i prosjektet holder 

• mulighetene for gjenbruk av programvare og utrustning. Styringsgruppa anser ikke 
gjenbruk som avgjørende under forutsetning av at de økonomiske forutsetningene ellers 
holder. 

• behovet for økt kapasitet for å komme à jour med registrering av eiendomsopplysninger – 
herunder V/A-data – og digitalisering av planer. 

 

 

Som vedlegg til saken følger:   
Forslag til samarbeidsavtale innenfor Kart- og oppmålingsområdet 
 
 
________  kommune, dd.mm.2006 
 
 
_________________ 
Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


