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Nordisk samarbeide
Den 21 Nordiske Landmålerkongress foregikk i Ål-
borg i Danmark 5. til 7. august i år. Neste gang er
det Norge sin tur til å arrangere. Tradisjonelt hol-
des hvert år et nordisk ombudsmannsmøte og
hvert fjerde år skal det være en nordisk landmåler-
kongress. I år var kongressen forskjøvet et år i tid
til 2009 for å unngå  kollisjon med FIG Working
Week i Stockholm i 2008.

De andre europeiske land misunner oss vårt
nordiske samarbeide i følge Henning Elmstrøm.
Elmstrøm er leder for  Den danske Landinspektør-
forening og president for the Council of European
Geodetic Surveyors (CLGE). Han bør ha god bak-
grunn for sitt utsagn. Vi i norden møtes, snakker
sammen, utveksler erfaringer og samarbeider ofte
internasjonalt.

Gjennom ombudsmannsmøtet er lederne av våre
foreninger godt orientert om utviklingen hos naboe-
ne. Vi liker å tenke oss de nordiske landene som re-
lativt like i kultur og styresett, men forskjellene kan
være betydelige. Ta eksemplet eiendomsmåling der
danskene har private autoriserte landinspektører,
svensker og finner har statsetater og vi har det som
en kommunal oppgave. Det er slett ikke sikkert vi i
Norge alltid har de beste løsningene og det kan være
greit å lære fra verden utenfor vårt land.

Tidsskriftene deltar aktivt i det nordiske sam-
arbeidet. Det viktigste bidraget er at vi hvert år
har et nordisk hefte som går på omgang. Kommen-
de år 2010, er det Kart og Plan sin tur. 

Det er ikke enkelt å drive en «liten» forening. Mye
av økonomiske årsaker søker man sammen. Siste år
har Den danske landinspektørforening (DDL) slått
seg sammen med Ingeniørforeningen. DDL har sam-
tidig gjennomgått sin informasjonsstrategi og valgt
å tilsette en journalist i sin formidling. Journalist
Jesper Bernstorf Jensen er nå ansvarlig redaktør for
Landinspektøren. Siste år har også  Sveriges Lant-
mätareförening (SLF) gått sammen med to andre
foreninger og dannet en ny forening Aspect. De har
nytt tidsskrift som også heter Aspect.

Norge skal arrangere neste kongress. Der har vi
en utfordring. Det ser ut til å være på tide å vurde-
re konseptet. Dagens modell med møter i ferietiden
planlagt slik at hele familien kan delta, kan synes
utdatert. Hvordan vil vi ha det? Kortere, mer fag-
lig, utenom ferietiden eller? Dette er en diskusjon
vi bør ta i løpet av de tre årene fram til den 22. Nor-
diske Landmålerkongress. Vi får håpe det blir en
bra løsning. Det gode forholdet vi har til våre kol-
leger i Norden er uansett verdt å ta vare på.

Inge

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

4-2009 Jordskifteverket 150 år 01.09.2009 Desember

1-2010 Plan- og bygningsloven 15.01.2010 Mars
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