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Personalia

Leiv Bjarte Mjøs 50år

Leder av Norges Jordskiftekandidatforening, Leiv
Bjarte Mjøs, fyller 50 år 8. desember 2006. Leiv
Bjarte Mjøs har trått sine barnesko på Radøy nord
for Bergen. Etter gymnas i Knarvik og militærtje-
neste, gikk han på Jordskifteskulen på Stend 1977–
78. Sin første jobb etter Stend var som stikningsin-
geniør på NVE Eidfjord anleggene, der han var sta-
sjonert ved Sysendammen. Her utførte han stik-
nings- og oppmålingsarbeider i forbindelse med
bygging av dammen og tilhørende sjakter og tunne-
ler. Etter ett år på Eidfjord-anleggene begynte han
i 1979 på jordskiftestudiet på NLH, studieplan ei-
endomsutforming. Etter kandidateksamen på Ås i
1983 fikk han jobb som avdelingsingeniør i Bergen
kommune, der han arbeidet som landmåler og kart-
forretningsbestyrer i 3 år. I august 1986 gikk veien

til fylkeskartkontoret i Hordaland og Statens kart-
verk og stilling som avd. ingeniør og driftsansvarlig
for fylkeskartkontorets dataanlegg. Etter hvert ar-
beidet han med de fleste oppgaver som et fylkes-
kartkontor har, og i en periode var han konstituert
fylkeskartsjef. Fra 1992 gikk han over på oppgaver
som leder for prosjekter knyttet til oppbygging og
videreutvikling av GAB-systemet. I 2004 ble han
ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen,
Avdeling for bygg og jordskifte, der han underviser
i rettslære og eiendomsfag. 

Leiv Bjarte Mjøs har hatt en rekke tillitsverv. I
Hordaland Karttekniske Forening var han kasse-
rer 1987–89 og formann 1989–91. Han var styre-
medlem i Norges Karttekniske Forbund 1992–94.
Fra 1993 har han hatt verv i Norges Jordskifte-
kandidatforening, først som varamedlem og med-
lem av styret, og fra 1996 har han vært leder. 

Leiv Bjarte Mjøs overtok ledervervet i NJKF et-
ter Sverre Øygard. I den tiden han har vært for-
mann, har han sørget for å videreføre en stø kurs
for foreningen. Økonomien i foreningen er i dag
god, aktiviteten er relativt høy, og man har også et-
ter hvert fått et godt kurstilbud for foreningens
medlemmer. Med Leiv Bjarte som formann ble
også Meldingsbladet lansert. Dette er som mange
kjenner til, et tidsskrift som på en lettfattelig måte
har som mål å presentere store og små nyheter
innen faget. Leiv Bjarte Mjøs har i aller høyeste
grad bidratt til at foreningene er det den er i dag.

Vi ønsker Leiv Bjarte Mjøs til lykke med 50-års
dagen!

Solveig Moen




