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The Norwegian Association of Chartered Surveyors was established in 1908. Originally, it was an as-
sociation for personnel in the land consolidation works, whose main purpose was to publish a profes-
sional journal and develop social relations and cooperation among the members. There have been
several name changes during the more than 100-year-long history of the association, to reflect and
adapt to changes in the profession and the society in general. At the annual meeting in March 2014
the name of the organization was changed to «Tekna Samfunnsutviklerne,» in English «Norwegian
Association of Chartered Surveyors.»
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INNLEDNING
Norges Jordskiftekandidatforening har vært
gjennom flere navnebytter i løpet av sin over
100 år lange historie. Prosessen som nå er av-
sluttet startet allerede i 1996, men det var
først i 2010 det ble påbegynt et arbeid med å se
på organisering og eventuelt navnebytte. I
prosessen ble det gjennomført en spørreunder-
søkelse blant foreningens medlemmer i mars
2011. Dette resulterte i at årsmøtet 2011 ved-
tok å beholde forkortelsen NJKF, men ikke be-
nytte hele navnet, og arbeidet ble ikke lenger
en prioritert arbeidsoppgave. Navnet fungerte
mer eller mindre godt. Styret mottok flere
henvendelser fra medlemmer som ønsket en
endring og arbeidet med navnebytte ble tatt
opp igjen frem mot årsmøte 2014 der det ble
vedtatt å endre navn til Tekna Samfunnsutvik-
lerne. Navnebytte måtte godkjennes i Teknas
Fagutvalg og offisiell overgang skjer ved års-
møtet i 2015. 

Gjennom denne artikkelen ønsker vi å se
kort tilbake på det som har vært faggrup-
pens historie, det som har vært faggruppens
kjerneområde og fagfelt, litt om prosessen
mot nytt navn og hva faggruppen skal være

fremover. Undertittelen «Med tradisjon og
innovasjon skaper vi fremtiden» er valgt for
å vise at vi jobber innenfor et fagområde der
det er viktig at vi tar med oss historien og
tradisjonen når vi bruker innovative løsnin-
ger for å skape fremtiden. I et arbeid med
hva foreningen skal være og for hvem er det
viktig å ta et historisk tilbakeblikk. 

HISTORISK TILBAKEBLIKK
De første 50 årene
Utgangspunktet for faggruppen var opprettel-
sen av «Uskiftningskandidaternes Lands-
forening» i 1907. I 1913 ble «Utskiftningsfor-
mennenes Landsforening» stiftet. For begge
foreningene var lønns og ansettelsesforhol-
dene de viktigste sakene. Fra 1. januar 1922
ble de to formanns- og kandidatforeningene
slått sammen til «Utskiftningsfunksjonære-
nes Landsforening» (Strand mfl. 2007). I sin
hilsen til foreningens 50-års jubileum påpe-
ker daværende formann og jordskiftedom-
mer Lorentz Rygg (1958) viktigheten av å ha
en forening for det lille fagmiljøet innen jord-
skifteretten, både for dommere og landmålere.

1. Fagsjef i faggruppen fra 2012 og tidligere nesteleder.
2. Leder i faggruppen fra 1996 til 2010
3. Leder i faggruppen fra 2010, tidligere fagsjef.
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Han trekker også frem utviklingen innen
fagområde landmåling og bevisstheten av
fagområde utenfor foreningens medlemmer.
Det fremkommer i denne hilsenen at foren-
ingen har vært i en utvikling i tråd med sam-
funnet, en utvikling som vil fortsette. 

I 1959 feiret Jordskifteverket 100-årsjubi-
leum. Dette ble feiret på foreningens årsmøte
og ved utgivelse av boken «Jordskifteverkets
tjenestemenn 1859–1959». Bok om jordskifte-
verket ble også utgitt av Det kgl. Landbruks-
departement. Gjennom bøkene vises utvik-
lingen i lover og arbeidsoppgaver for det
norske utskiftningsvesen.

Fagfeltet i endring fra 1960-tallet
I følge Strand mfl. (2007, s. 25) heter det «en
kan slå fast at så vel jordskifteverket som
organisasjonslivet gikk over i en ny fase, hvor
det gjaldt å finne nye veger, også for vår foren-
ing.» Jordskiftedirektørene ble rasjonalisert
bort, foreningen utarbeidet forslag til revisjon
av skylddelingsloven, de påpekte behovet for
generell opplæring i planlegging ved NLH og
svakhetene ved systemet der lekmenn gjen-
nomførte deling, for å nevne noe. I denne peri-
oden vedtok Stortinget retningslinjer for Øko-
nomisk kartverk og arbeidet med det som
skulle bli delingsloven ble satt i gang. På
landsmøte i 1978 ble foreningens navn endret
til Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF).
Foreningen fikk medlemmer ved de ny-
opprettede fylkeskartkontorene og navneend-
ringen hadde blant annet som formål å gjøre
foreningen mer åpen også for andre enn an-
satte i Jordskifteverket (Strand et al. 2007).

På begynnelsen av 1980-tallet ble det
klart at foreningen ikke kunne overleve
som selvstendig forening innenfor lønns-
og interessespørsmål. Årsmøtet i oktober
1985 vedtok styrets forslag om å gå inn i
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) un-
der forutsetning av at foreningen ble etablert
som en egen faggruppe med ansvar for Kart
og Plan, det internasjonale arbeidet i FIG og
det nordiske samarbeidet (Strand mfl. 2007).
Det ble opprettet forhandlinger med NIF og i
1986 var foreningen formelt en faglig gruppe
av NIF. NJKF skulle fortsatt ivareta Kart og
Plan og internasjonalt arbeid. NJKF skulle
delta i NIF sitt etterutdanning og kurs til-
bud. Retningslinjer for samarbeidet ble for-

malisert i 1990 og er grunnlaget for den av-
talen som gjelder i dag (Strand et al. 2007).

Det hevdes at på 1990-tallet forsvinner
jordskiftekandidaten. En vesentlig del av
faggruppens medlemmer er uteksaminert
fra Norges Landbrukshøgskole (NLH, nå
NMBU) og har fått tittelen cand. agric. (nå
master). Medlemsmassen øker nesten tre-
dobbelt fra 1984 til 2006 og medlemmene er i
stor grad tilsatt i offentlig virksomhet utover
jordskifteretten (Strand et al. 2007). 

Foreningen fyller 100 år i 2007 og boken
«Areal og Eiendomsrett» (Ravna 2007) utgis
med artikler som spenner over hele fagfeltet
til foreningens medlemmer. Boken viser at
medlemmene er mangfoldige og involvert i
prosesser innenfor fagfeltene eiendom, plan-
legging og geomatikk. De faglige artiklene er
sortert under: (1) Areal- og samfunnsplan-
legging og planlovgivning, (2) Ekspropria-
sjonsrett, verdsetting og eiendomsfag, (3)
Jordskifte og eiendomsutforming, (4) Retts-
forhold i fast eiendom, mekling og prosess og
(5) Kartfag, GIS og landmåling. Videre gir
boken et bilde av NJKF sin historie.

I 2009 er jordskifteretten 150 år. Domsto-
ladministrasjonen utgir boken «Perspektiver
på Jordskifte» (Ravna 2009). I innlednings-
hilsenen fra Justisdepartementet ved Justis-
minister Knut Storberget står det: 

«I de 150 år jordskifterettene har eksistert
har de spilt en svært viktig rolle for alle
som eier eiendom i Norge – privat som of-
fentlig. Tradisjonelt har jordskifterettene
hatt en viktig landbrukspolitisk funksjon.
I dag er oppgavene ikke lenger bare knyttet
til landbruket. Jeg vil fremheve at jordskif-
terettene spiller en viktig rolle i samfunns-
utviklingen generelt» (Ravna 2009, s. 5).

Jordskifteretten har gjennom årene vært
igjennom store omveltninger og 1.1.2016 trer
ny lov i kraft. Arbeidet med ny kommentar-
utgave til loven er godt i gang og foreningen
har bidratt med støtte.

Oversikt over navneendringer
Navneendring er tidvis nødvendig for å gi en
mer tidsriktig betegnelse på en forening og
arbeidet deres. Oversikten oppsummerer
faggruppens tidligere navnendringer:
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Fagtidsskrift

En av grunnpilarene for faggruppen er tids-
skriftet Kart og Plan som i 2015 er i sin
108ende årgang. Tidsskriftet hadde sin før-
ste utgivelse i 1908 «Tidsskrift for Det nor-
ske Utskiftningsvæsen». I den andre utgivel-
sen heter det for tidsskriftet:

«I dette skrift vil enhver saklig artikkel finde
plads, likegyldig enten redaktionen er enig i
dens meninger og synsmaater eller ikke. En
av skriftets største oppgaver er jo nemlig at
bidra til, at en sak kan bli belyst fra flere si-
der.» (Berg 1908)

Gjennom redaktør, redaksjonsråd, fagredak-
tører og gjesteredaktører inviteres et bredt
spekter av bransjen til å bidra under aktuelle
tema for å belyse fagområdene fra flere sider.
Navnet på tidsskriftet har endret seg etter
endringer i faguttrykk og fagområder
(Strand mfl. 2007) og fikk navnet Kart og
Plan i 1970. Tidsskriftet favner i dag fagfelt-
ene: Arealjuss, Arealplanlegging, Eiendoms-
fag, Eiendomsinformasjon, Fotogrammetri,
Geodesi, Geomatikk, GIS, Hydrografi, Jord-
skifte, Kartografi og Karttekniske fag. Tids-
skriftet tilbyr fagfellevurdering og trykker et
økende antall vitenskapelig vurderte artik-
ler innen våre fagfelt. 

Kart og Plan har, som foreningen, skiftet
navn opp gjennom tidene:

FAGLIG AKTIVITET
Hovedarrangementet for foreningen har
siden 1997 vært «Areal og Eiendom». Under
dette arrangementet har også årsmøte vært
avholdt med påfølgende festmiddag. Ønsket
har vært å skape en naturlig møteplass for
medlemmene der de får faglig påfyll og mu-
lighet til å knytte kontakter. Det har vært
varierende deltagelse på arrangementet.
Hvor vidt arrangementet er en tradisjon som
skal opprettholdes må det sees på i tiden som
kommer. Det er gledelig at arrangementet
fortsatt fungerer som et bindeledd mot stu-
dentene ved NMBU. Fra 2015 vil arrange-
mentet bytte navn til «Samfunnsutviklings-
dagene» og gjennomføres første gang på Ski
10.-11. februar 2015. Utover hovedarrange-
mentet avholder faggruppen flere kurs i
aktuelle emner i løpet av året. De siste årene
har det vært blant annet rettigheter i fast
eiendom, seksjonering, eiendomsgrenser og
landmåler-rollen som har vært fokus på kur-
sene.

Gjennom Tekna sitt årlige arrangement
Kursdagene i Trondheim har faggruppen be-
gynt et arbeid med å ha et fast arrangement
som kan knytte bånd mot NTNU og studen-
ter innen våre fagfelt der. Dette er et spen-
nende konsept og vil i stor grad knytte seg til
geomatikkfaget. Eget arrangement hadde
faggruppen første gang under Kursdagene
2012 med fagdag i Servitutter.  I 2014 hadde
NJKF sitt arrangement tittelen «Geomatikk
– Moderne kartlegging». Det ble arrangert
som en workshop med påfølgende referat.
Noe av bakgrunnen for fagdagen var Kart-
verket sitt frislipp av kartdata. Hvilke mu-
ligheter gir dette? Hva har skjedd i våre
naboland når data er frigitt? Referatet finnes
på www.njkf.no. Under Kursdagene 2015 var
tema «Geomatikk og klimautfordringer».
Faggruppen har i en årrekke deltatt i komi-
teen for «Byomforming» som er et fast inn-
slag under Kursdagene. Gjennom deltagelse
på Tekna sine arrangementer styrkes til-
knytningen til andre medlemmer av Tekna. 

BAKGRUNN FOR NAVNEBYTTE
NJKF er en faglig gruppe av Tekna. I hen-
hold til foreningens vedtekter § 3 er faggrup-
pens formål å ivareta medlemmenes faglige

1907–1922 Uskiftningskandidaternes 

Landsforening

1922–1952 Utskiftningsfunksjonærenes

Landsforening 

1952–1978 Norges Jordskiftedommer- og 

Landmåler-samband

1978–2011 Norges Jordskiftekandidatforening, 

faglig gruppe av Tekna

2012–2014 NJKF – Faglig gruppe av Tekna

1908–1952 Tidsskrift for Det norske 

Utskiftningsvæsen

1952–1969 Norsk tidsskrift for jordskifte og 

landmåling

1970– Kart og Plan
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interesser, eventuelt i samarbeid med andre
faglige organisasjoner og foreninger (NJKF
2011). De fleste medlemmene er uteksaminert
fra det som nå er masterprogram i arealplan-
legging, eiendomsfag eller geomatikk ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universi-
tet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø-
og biovitenskap (UMB) og før det Norges
Landbrukshøgskole (NLH). NJKF organise-
rer også medlemmer i Tekna med annen
utdanning som har interesse for fagfeltene
areal, eiendom og geomatikk. Man har antatt
at siden det ikke utdannes jordskiftekandida-
ter lenger, vil mange aktuelle medlemmer
ikke assosierer seg med navnet Norges Jord-
skiftekandidatforening. Styret i NJKF fikk
mandat av årsmøtet 2010 til å utrede forslag
til nytt navn og visjon for foreningen. I mars
2011 ble det derfor sendt ut en spørreunder-
søkelse til alle medlemmene av foreningen
og til andre potensielle medlemmer, basert
på spørsmål formulert av styret i NJKF. Sva-
rene fra undersøkelsen ble sammenstilt av
Tekna og benyttet som bakgrunnsmateriale i
det videre arbeidet. Dette er nærmere be-
skrevet i avsnittet om spørreundersøkelsen.
Årsmøtet 2011 vedtok å benytte NJKF da
det ikke var noe alternativt navneforslag
som det kunne enes om og navnet har siden
da vært NJKF – Faglig gruppe av Tekna.

SPØRREUNDERSØKELSEN
Spørreundersøkelsen ble utarbeidet av sty-
ret i NJKF med hjelp fra Tekna. Deretter
stod Tekna for utsending av undersøkelsen
og sammenstilling av resultatet. Det er denne
sammenstillingen som er grunnlaget for det
følgende og konklusjonen er hentet direkte
fra rapporten.

Utvalget av hvem spørreundersøkelsen
ble sendt til var alle medlemmer i NJKF og
potensielle medlemmer innen det Tekna
definerer som planfag. Undersøkelsen ble
sendt ut til 2420 medlemmer av Tekna, av
disse var 1021 medlemmer av NJKF.
Respondentenes fagretninger ble delt i jord-

skifte, planfag, karttekniske fag, areal og
eiendomsfag, og geomatikk. Alle andre fag-
retninger har blitt definert som «annet».
Innenfor denne gruppen inngår blant annet
tekniske fag, naturforvaltning, vann og miljø-
teknikk, natur, helse og miljøvern. Blant
ikke medlemmer var gruppen definert som
«annet» stor.

Det kom inn totalt 843 svar, med fullsten-
dige og ufullstendige svar. 612 fullstendige
svar og 272 ufullstendige, dvs. påbegynte
men ikke fullført. Ufullstendige svar er
inkludert i undersøkelsen. Man vil derfor
ikke få likt antall svar på alle spørsmålene
gjennom undersøkelsen, siden noen har falt
fra underveis. Undersøkelsen ga en svarpro-
sent på 25 basert på de fullstendige svarene.
Det at det er så mange ufullstendige svar, kan
tyde på at en del har ment at spørsmålene
kanskje ikke har vært relevante for dem og
at de derfor har valgt å avslutte undersøkel-
sen. Over 500 av svarene er fra medlemmer
av NJKF, noe som gir en svarprosent på ca.
50 % blant faggruppens medlemmer.

Når det gjelder spørsmålet om faggruppen
favner medlemmenes fagfelt generelt, spri-
ker svarene, og mest i retning av at den ikke
gjør det totalt sett. Når det gjelder medlem-
mene av NJKF, svarer derimot 40.5 % at fag-
gruppen favner deres fagfelt (tabell 1, sam-
menlagt 4 og 5). På spørsmålet om nåværende
navn favner medlemmenes fagfelt svarte
51 % blant medlemmer av faggruppen, at
navnet ikke favner deres fagfelt (tabell 2,
sammenlagt 1 og 2). Mens 31 % blant med-
lemmer av faggruppen, svarer at navnet favner
deres fagfelt (tabell 2, sammenlagt 4 og 5).
57 % av medlemmene av NJKF synes det er
viktig at faggruppen gir ut bladet Kart og
Plan. 1 av 4 svarer verken eller på dette
spørsmålet blant faggruppen medlemmer.
På spørsmålet om hvem faggruppen skal ha
et tilbud til svarer 82 % av de spurte at
NJKF burde ha et tilbud til ansatte i Jord-
skifteretten, 71 % mener at faggruppen
burde ha et tilbud til landmålere og 70 % til
planleggere.
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Respondentene ble stilt ovenfor en rekke
forskjellige navneforslag de skulle evaluere.
Ingen av forslagene fikk et gjennomsnitt
større enn 3. Det beste resultatet fikk Areal
og Samfunn med 3 i gjennomsnitt. Dårligst
resultat fikk navneforslagene Dynamikk og
Dimensjon, med 1 i gjennomsnitt. Ut fra resul-
tatene vil man ikke kunne gi noen god anbe-
faling på hvilket av navnene man vil kunne
gå videre med ved et navnebytte. En del har
kommentert at ikke Jordskifte navnet var
med som et alternativ og det kan sees på som
en mangel ved spørreundersøkelsen. Når det
gjelder muligheten for å forslå andre navn til
foreningen, kom det inn 150 forslag. 40 av
disse hadde noe med areal i seg, 30 med eien-
dom og ellers kom det forslag med plan, kart,
samfunn og jordskifte i forskjellige sammen-
setninger.

Rapportens konklusjon
Det virker som om de spurte vil ha et beskri-
vende og identitetsskapende navn på fag-
gruppen de er medlemmer av. Diskusjonen
blir da hvilke grupper faggruppen skal favne
og deretter å finne et navn som passer og be-
skriver disse gruppe best, hoveddelen av
dem i hvert fall. Det er viktig at alle føler at
de kan identifisere seg med navnet. En del
ønsker å beholde Norges Jordskiftekandidat
forening, siden mange mener dette er et godt
og innarbeidet navn, og etterlyser dette som
et alternativ i undersøkelsen. Det er mange
forskjellige meninger om bytte av navn og
eventuelt hva slags navn man burde bytte
til. Noen kommer med innspill om at man
først må gå igjennom hvem foreningen skal
favne, deretter må man vurdere hva slags
navn den skal få.

KONKLUSJON
Fagområder
Foreningen må ha en dynamisk fagkrets i takt
med samfunnets utvikling. Fagfeltet er stort
og i stadig forandring. Det er ønskelig å favne
en adskillig større gruppe av Tekna sine med-
lemmer enn det som til nå har vært det tradi-
sjonelle medlemsmiljøet. Faggruppen skal
appellere til studentene og deres utdanninger.
Fagområder som skal dekkes av faggruppen
er geomatikk, karttekniske fag, geodesi, kar-
tografi, fotogrammetri, hydrografi, GIS, eien-
domsinformasjon, jordskifte, eiendomsfag,
arealjuss, arealplanlegging, eiendomsøkono-
mi for å nevne de som er referert i Kart og
Plan. Som hovedtemaer for faggruppen er det
nå valgt tre fagfelt «Areal, Eiendom og Geo-
matikk». Disse favner i sin tur fagområder
som faggruppen tradisjonelt har jobbet med
men også nye områder med rom for utvikling.

Geomatikk tar i hovedsak for seg geodesi
og landmåling. Geodesien danner grunnlag
for kart- og oppmålingsarbeid. På denne må-
ten danner det utgangspunktet for samfunns-
utviklingen. Geodata eller offentlig geogra-
fisk informasjon, utgjør en stadig større del av
den informasjonen folk søker. Viktigheten og
behovet for geodata blir beskrevet bl.a. i
St.meld. nr. 30 (2002–2003) «Norge digitalt» –
et felles fundament for verdiskaping:

«Kart er et viktig hjelpemiddel på en rekke
samfunnsområder. Moderne teknologi åpner
nye muligheter og setter nye krav. Med
digitale geodata øker verdien av informa-
sjonen bak kartet. Alle land trenger et til-
fang av grunnleggende geodata som er til-
gjengelig for hele samfunnet, både offentlig
sektor, privat næringsliv og den enkelte

Antall Prosent Antall Prosent

1: I svært liten grad 51 9.5 % 1: I svært liten grad 147 27.5 %

2 126 23.6 % 2 124 23.2 %

3 141 26.4 % 3 98 18.3 %

4 134 25.0 % 4 97 18.1 %

5: I svært stor grad 83 15.5 % 5: I svært stor grad 69 12.9 %

535 100.0 % 535 100.0 %

Tabell 1: Favner faggruppen medlemmenes fagfelt 

(svar blant medlemmer av NJKF)

Tabell 2: Favner det nåværende navnet ditt fagfelt 

(svar blant medlemmer av NJKF)
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innbygger. For næringslivet ligger det mu-
ligheter for betydelig verdiskaping ved å
utvikle tjenester på grunnlag av geodata.
For offentlig sektor er geodata et viktig red-
skap både i arbeidet med samfunnssikker-
het og i forvaltningen av arealer, natur-
ressurser, kulturminner, mv.»

Areal omfatter planlegging og arealforvalt-
ning, og inneholder alt fra generell forvalt-
ning av arealer med utarbeidelse av overord-
nede planer, ned til detaljplanlegging. Mens
eiendom omfatter eiendomsfag, eiendomsut-
vikling, eiendomsutforming, eiendomsforvalt-
ning, eiendomsøkonomi og jordskifte. Eien-
domsfag omfatter studiet av forhold knyttet
til eiendommen, eier og eiendomsstruktur.
Viktige temaer i faget er eiendomshistorie,
eiendomsteori, matrikkel, grunnerverv og
tingsrett. Til sammen utgjør disse fagfeltene
viktige byggesteiner i samfunnsutviklingen
og faggruppens medlemmer er godt represen-
tert innenfor alle disse fagfeltene og i hele
prosessen.

Faggruppen skifter navn
Årsmøte 2013 fattet følgende vedtak i sak 12
(NJKF 2013) Innkomne saker: 

«Forslag til nytt navn for faggruppen. Inn-
spill til nytt navn ble fremlagt, det frem-
kom forslag om at styret har mandat til å
komme med nytt navn til neste årsmøtet.»

Gjennom 2013 har styret jobbet med forslag
til navn og hvem faggruppen skal være for.
Både tidligere i prosessen og i den som nå er
avsluttet har det vært diskutert om gruppen
skal ha en annen struktur med undergrup-
per innen fagfeltene. Dette krever en adskil-
lig større organisering og stort engasjement
blant medlemmene. Det er ikke tatt med i
forslaget som til slutt ble lagt frem på års-
møte 2014, men det er viktig å være åpen for
å se på mulighetene til å stifte faglige komi-
teer. Til årsmøte 2014 ble følgende forslag
lagt frem i sak 10 punkt b) behandling av
nytt navn for faggruppen (NJKF 2014a): 

«Årsmøte 2013 gav styret mandat til å
fremme forslag til nytt navn. Styret har
jobbet med dette gjennom året og følgende

forslag ble enstemmig vedtatt i sak 5/14:
Samfunnsutviklerne».

Årsmøte 2014 fattet følgende vedtak i sak 10
punkt b (NJKF 2014b): 

«Styret ble på forrige årsmøte gitt fullmakt
til å fremme forslag til nytt navn. Forslag
til nytt navn er: Tekna Samfunnsutviklerne,
kan også brukes som Samfunnsutviklerne
– faglig gruppe av Tekna. Nytt navn må be-
handles og godkjennes av Teknas Fagut-
valg i løpet av våren, dette i tråd med
Teknas retningslinjer.»

Fagutvalget i Tekna godkjente nytt navn,
Tekna Samfunnsutviklerne, på deres møte
den 21.5.2014.

Tekna Samfunnsutviklerne spenner over
hele prosessen fra å være de som gir informa-
sjon om dagens tilstand som et beslutnings-
grunnlag til å realisere i marka det som er
bestemt. Faggruppen skal være en forening for
de som jobber med og er interessert i forvaltnin-
gen og utformingen av arealer og eiendommer.
De som ønsker å forme det fysiske samfunnet.

Faggruppen jobber for å tilby medlemmene
og andre innen fagområdene arrangementer
med god faglig tyngde. Tidsskriftet Kart og
Plan utgis 4 ganger i året og skal fortsette å
være en av grunnsteinene i faggruppen. Hvert
nummer har et hovedtema, men skal samtidig
ha rom for andre artikler slik at det i så stor
grad som mulig er noe av interesse for alle
lesere i hver utgivelse. Faggruppen har egen
hjemmeside som oppdateres med aktuelle
nyheter innen fagfeltet og sender ut digitalt
nyhetsbrev til medlemmene 11 ganger i året.

Samfunnsutviklerne ønsker å benytte seg
av den lange tradisjonen foreningen har og
hente erfaringer fra dette for å skape fremti-
den med fremtidens muligheter.

UTFORDRINGER FREMOVER
Et samfunn i endring
Samfunnet er i endring og det stilles stadig nye
krav. Samfunnsutvikling, og da mye gjennom
boligutvikling, er satt på dagsorden gjennom
en rekke politiske dokumenter det siste 10-
året. Eksempler er Rom for alle. En sosial
boligpolitikk for framtiden (NOU 2011: 15),

KOP-2015-1.book  Page 101  Wednesday, February 18, 2015  12:54 PM



Leikny Gammelmo, Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes

102 KART OG PLAN 1–2015

Storbymeldingen Om utvikling av storbypoli-
tikk (St.meld. nr. 31 (2002–2003)), Om boligpo-
litikken (St.meld. nr. 23 (2003–2004)), Bolig-
markedene og boligpolitikken (NOU 2002: 2) og
Byggje – bu – leve (Meld. St. 17 (2012–2013)). I
sistnevnte under innledning til kap. 4 står det:

«Folkevekst og flyttestraumar er blant dei
forholda som verkar inn på kor mange
bustader folk etterspør. For dei store byane
og områda rundt har folkeveksten vore høg.
Bustadbygginga har ikkje vore like høg, slik
at talet på bustader per innbyggjar har gått
ned. Den stadig aukande tilflyttinga set den
kommunale planlegginga, infrastrukturut-
bygginga, bustadbygginga og tomtemark-
naden under press. Interessemotsetnader og
arealkonfliktar kan skape utfordringar.»

Dette sier mye om sammenhengen mellom
beslutninger innen ett felt og hvilke ringvirk-
ninger det har for helheten. Samfunnsutvik-
lerne må finne sin plass for å delta i denne ut-
viklingen og bidra til å holde medlemmer og
andre innen fagfeltet oppdatert gjennom
aktuelle arrangementer med høyt faglig nivå. 

En viktig premissgiver for samfunnsutvik-
lingen er lovverket. Det er en utfordring i dag
at lover evalueres og revideres enkeltvis. På
denne måten kan vi miste noe av sammenhen-
gen. Av eksempler innenfor fagfeltet kan nev-
nes store endringer i plan- og bygningsloven
(NOU 2001: 7, Ot.prp. nr. 113 (2001–2002),
NOU 2003: 14 og Ot.prp. nr. 47), innføring av
matrikkelloven (NOU 1999:1 og Ot.prp. nr. 70
(2004–2005)) som nå er under evaluering, ny
jordskiftelov (NOU 2002: 09, Ot.prp. nr. 78
(2004–2005) og Ot.prp. nr. 8 (2005–2006)) og
revisjon av eierseksjonsloven (NOU 2014:6).
Det er viktig at Samfunnsutviklerne engasje-
rer seg i dette arbeidet, både gjennom innspill
i høringsprosesser og gjennom fagdager, kurs
og aktuelle tema i Kart og Plan. 

Stadig mer informasjon er tilgjengelig via
nettbaserte løsninger. Faggruppen har nett-
side, facebook side og elektronisk nyhets-
brev, men ser at det er en utfordring å få
spredt aktuell informasjon til medlemmer,
potensielle medlemmer og arrangementsdel-
tagere. Kart og Plan er nå tilgjengelig via
Nasjonalbiblioteket (www.nb.no). Det vil leg-
ges ut nye utgaver med 1 års forsinkelse.

Nordisk og internasjonalt samarbeid
Det nordiske samarbeidet (Finland, Sverige,
Danmark og Norge) er i endring hva gjelder
organisering av Nordisk Landmålerkon-
gress, Ombudsmannsmøtene og vedtektene
for samarbeidet. Landmålerkongressen har
vært arrangert hvert fjerde år, dessverre
med stadig minkende deltagelse. Det jobbes
nå med en modell der det hvert andre år skal
lages en nordisk sesjon på vertslandets
hovedarrangement hvor de nordiske landene
inviteres spesielt. Dette ble gjennomført
første gang i Stockholm 2014. Ombuds-
mannsmøtene arrangeres en gang i året og
vil i fremtiden få ytterligere faglig innhold
basert på problemstillinger som er aktuelle i
de nordiske landene eller internasjonalt.

FIG (International Federation of Surveyors)
er den internasjonale landmålerorganisasjo-
nen. NJKF og GeoForum har ivaretatt det
norske medlemskapet i FIG i samarbeid. Dette
medlemskapet ansees som viktig for å holde
kontakten med fagfeltet internasjonalt og inn-
hente kunnskap som er nødvendig for å utvikle
fagfeltet nasjonalt. Samarbeidet dekker også
norsk medlemskap i CLGE (the Council of
European Geodetic Surveyors). CLGE ble eta-
blert i 1962. Organisasjonen ble opprinnelig
stiftet for å ivareta landmålerens, the Geodetic
Surveyor, profesjonsinteresser i den europeis-
ke unionen. CLGE har i dag 35 medlemsland.
Organisasjonen avholder årlig to General
Assembly, og blir ledet av et Executive Board,
som velges for 2 års perioder. Norge har vært
representert i Executive Board ved Leiv Bjarte
Mjøs som visepresident de siste 4 år. Deltagel-
sen på internasjonale arrangementer er vari-
erende og faggruppen må jobbe for å synlig-
gjøre internasjonalt arbeid og mulighet for
medlemmene til å delta på konferansene.

Medlemmer
Faggruppen har hatt et stabilt medlemstall
på mellom 1000 og 1100 medlemmer over
flere år. Tekna har over 60.000 medlemmer
hvorav ca 20.000 hører inn under fagområder
som omfattes av Samfunnsutviklerne (Tekna
i tall 2014). Synliggjøring av faggruppen i
Tekna er en utfordring. Det er under 10.000
av Teknas medlemmer som er medlem i en
faglig gruppe (Tekna i tall 2014). Profilering
blir en viktig oppgave i fremtiden, både blant
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medlemmer i Tekna, studenter og andre
innen fagområdet. Samfunnsutviklerne har
en åpning i dagens vedtekter for medlemskap
uten medlemskap i Tekna, hvordan denne
kan utvikles blir en del av medlemsarbeidet.

Følg oss på: www.samfunnsutviklerne.no og
www.facebook.com/samfunnsutviklerne 
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