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Eiendomsrett og økonomisk utvikling
I det siste tiåret har det blitt satt nytt fokus på
sammenhengen mellom sikker rett til eiendom og
økonomisk utvikling, mye takket være peruaneren
Hernado de Soto og hans bok «The Mystery of
Capital» fra 1998. Det ledet i sin tur til at «Kommi-
sjonen for styrking av fattiges juridiske rettigheter»
ble opprettet i 2005. Bondevik II-regjeringen enga-
sjerte seg sterk både politisk og økonomisk i eta-
bleringen av kommisjonen, ikke minst gjennom da-
værende statssekretær i Utenriksdepartementet,
Olav Kjørven, som er medforfatter til den første ar-
tikkelen i dette heftet.

I dette nummeret av Kart og Plan ønsker vi å set-
te lys på betydningen av sikker rett til eiendom, som
en viktig forutsetning for sosial og økonomisk utvik-
ling i fattige deler av Verden. Heftet kommer ut
samtidig med at tre institutter på UMB har gått
sammen om å opprette «Centre for Land Tenure Stu-
dies». Tverrfaglighet er i sannhet viktig for å kunne
levere relevant forsking og undervisning på dette
fagområdet. Det burde ligge vel til rette på UMB for
å ta et helhetlig grep, der en også inkluderer de mer
tekniske emnene, som landmåling, GIS og informa-
sjonsteknologi. I de prosjektene som Norge har fi-
nansiert på eiendomsområdet i Sør- og Øst Europa
siden oppløsningen av de sosialistiske regimene,
har vi nettopp erfart hvor nyttig det er med kombi-
nert kompetanse. Et godt eksempel er utviklingen
av et nytt IT-system for eiendomsregistrering i
Armenia, som kan bli et gjennombrudd for lav-kost
løsninger på dette fagområdet.

Eiendomsmarkedet fungerer godt i Norge – til
tross for store mangler på det matrikulære områ-
det. I dette heftet spørres det om matrikkelarbei-
det er organisert og drives på en hensiktsmessig
måte. Artikkelen om bruk av jordskifte i urban ut-
bygging kan også leses som et eksempel på at det
presser seg fram nye løsninger når kommunene
ikke kan levere tilfredsstillende tjenester.

Det er viktig å stimulere til mer forskning
innenfor eiendomsfag, og like mye innenfor geoma-
tikk. Derfor gir dette nummeret også plass for to
artikler på det geodetiske området. Forskning er
basis for god undervisning på universitetsnivå, og
derfor også viktig for rekruttering av studenter.
Kart og Plan spiller en særdeles viktig rolle for
publisering av bedømte artikler for doktorgrad, og
burde ha langt mer offentlig støtte enn tidsskriftet
får i dag.

Helge Onsrud
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