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Geomatikk
Ved UMB i Ås, er regelmessige evalueringer av studie-
programmene innført. De er en del av kvalitetssikrin-
gen. Denne kvalitetssikringen utføres av komiteer
med internasjonal sammensetning. Tanken er at in-
ternasjonale representanter sammen med norske, vil
bidra til å sikre en god internasjonal standard. Våre
geomatikkprogram er nettopp vurdert av en slik komi-
te. Fra noen markedsførere var det i begynnelsen av
arbeidet ytret et ønske om å vurdere å endre navn. Be-
grunnelsen var at geomatikk synes å være for lite
kjent ute i det norske samfunnet.

Det er i et historisk perspektiv ikke så lenge siden
ordet (termen) geomatikk ble laget. Det fins spor tilba-
ke til 1960 tallets Frankrike, men det var i Canada på
starten av 1990 tallet det virkelig tok fart. Det var be-
hov for et samlebegrep for fagområdene. Dette er et
viktig skille. I stedet for at et fagområde ble oppfattet
overordnet og de andre som deler, kom samlebetegnel-
sen geomatikk. Hvilket fag som var overordnet og hvil-
ke som var deler varierte. Det var et tilleggspoeng med
å innføre geomatikk. Det var ønsket å få fram at vi var
ved et skille. En teknologisk revolusjon var i gang
innen fagene. Ved å gå inn på nettleksikonet Wikipe-
dia  på engelsk «geomatics», så vil man i dag kunne se
at det listes 12 fagområder (det står «may include») un-
der geomatikkparaplyen. 

Konklusjonen må bli at vi må markedsføre beteg-
nelsen bedre. Vårt universitet kan bidra.. Se: http://
www.umb.no/geomatikk. Skal geomatikk bli allment
kjent må vi bli flinkere til å bruke ordet geomatikk,
slik at det blir innarbeidet.

Dessuten er det en annen viktig sak. Jeg vil ta ut-
gangspunkt i en artikkel i A LA KART 2-2008 av Terje
Midtbø.  Midtbø er bekymret for mangelen på kvalifi-
sert arbeidskraft innen GIS. Han skriver: «Konsekven-
sene av dette kan bli store fordi kartbransjen ikke vil
kunne få utnyttet det potensiale den har til beste for
det norske samfunnet.» Vi har innen geomatikk en si-
tuasjon der utdanningsinstitusjonene går med lave
kull og der arbeidsmarkedet ikke får dekket sine be-
hov. Dette er mildt sagt ikke noen heldig situasjon for
en profesjon.

Mye av årsaken til lav søkning skyldes manglende
kunnskap ute i samfunnet  For å styrke profesjonen og
øke antall utdannede er markedsføring viktig. Det er
vanskelig å komme igjennom med brosjyrer, annonser,
vevsider og annen reklame. Det viktige er å gjøre folk
oppmerksomme på geomatikk og de varierte mulighe-
tene som fins. Her kan den enkelte i bransjen bidra. På
UMB fikk vi brukbare søkertall på geomatikk i år. Jeg
må få lov til å takke alle som bidro, kanskje spesielt
NJKF som sendte e-post til alle medlemmer, men også
firmaene og den enkelte. Til slutt har jeg en oppfor-
dring. Hvis vi alle informerer litt, er det min tro at vi
kan fylle opp utdanningene ved opptaket i 2009. Det er
derfor viktig at du bidrar.

Til slutt. Redaktører for dette heftet har vært Geir
Harald Strand og undertegnede. Noen artikler til hef-
tet fikk ikke plass. De kommer i et senere hefte. Så hå-
per jeg det fins noe interessant i heftet for alle våre le-
sere. Det er et variert innhold, som viser noe av spenn-
vidden til geomatikk.

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

3-2008 Tomteakkvirering og grunnerverv 15.06.2008 September

4-2008 Konflikthåndtering og jordskifte 01.09.2008 Desember
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