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Personalia

Helge Onsrud rundet 60 år 10. august

Jubilantens hjertesak er trygge og sikre eien-
domsforhold for alle. Han er opptatt av god ser-
vice til publikum og riktige kart og registre som
folk kan stole på. 

 Helge Onsrud leder i dag Senter for eien-
domsrettigheter og utvikling i Statens kart-
verk. Arbeidet dreier seg om å administrere
norskfinansierte prosjekter innen eiendoms-
sektoren, særlig på Balkan. I tillegg skal sente-
ret være rådgiver for Norad og UD innen poli-
tikk, strategi og løsninger for at de fattige skal
få rettigheter, sikrede og trygge rettigheter som
de kan omsette og belåne. 

 Onsrud har jobbet i Statens kartverk siden
1998 etter å ha jobbet i Miljøverndepartementet

siden 1976. Her begynte han som prosjektleder
for GAB-systemet. Han var avdelingsdirektør
ved Geodatakontoret i departementet og leder
av lovutvalget for ny lov om eiendomsregistre-
ring. Onsrud har med andre ord fulgt GAB og
Matrikkelloven helt fra tidenes morgen. 

 Han ble uteksaminert fra Norges landbruks-
høgskole i 1970, og hadde sin første jobb som
landmåler i Jordskifteverket før han begynte i
Miljøverndepartementet. Han har også sittet i
styret for Jordskiftekandidatforeningen i mange
år, og har vært politiker på venstresida.

 Onsrud har ikke planer om å gi seg på man-
ge år enda. Han synes både sin nåværende jobb
og utfordringene innenfor eiendomssektoren i
Norge og utenlands er enormt spennende. Han
mener å være i servicebransjen og at riktig
kompetanse er et suksesskriterium for nettopp
trygge og sikre eiendomsforhold.

 Onsrud var en av hovedarkitektene for å
flytte tinglysing i fast eiendom fra domstolene
til Statens kartverk. Han mener det ligger en
kjempefordel i å utvikle tjenester til publikum
når matrikkel og tinglysing er samlet. – Her er
vi bare i startgropa, sier han. Jubilanten tror
matrikkel og tinglysing om noen er år er ett re-
gister med én felles prosess for registrering. 

– Det er viktig at folk finner informasjon om
dette ett sted. Det interessante er at publikum
får gode tjenester, sier Onsrud. 

Hege Sælid




