Møtereferat

Delprosjekt: Delprosjekt A8; Matrikkel, kart og oppmåling
Møtestad: Sandøy Rådhus
Dato: 08.03.2018
Tid: 10.15 - 14.00
Møteleiar: Per Anders Aure
Deltakere:

Kommune/repr.

Per Andres Aure

Ålesund

Knut Helge Skare

Ålesund

Kjetil Grytten

Haram

Sol Slinning

Sandøy

Kim Andre Breivik

Sandøy

Bent Leite

Skodje

Knut Berg

Skodje

Beate Furstrand

Ørskog

Halldor Lillebø – meldte forfall til møtet

Tillitsvalgt

Anne Bente Skjellum

Ålesund

Saksliste:
1. Godkjenning av møtereferat frå møte den 25.01.2018 i Skodje
2. Endring av gatenavn – Statusrapport frå alle kommunane
3. Informasjon om status på arbeidet med nytt kartforvaltningssystem
Knut Helge gir en oppsummering
kartforvaltningssystem.

på

status

ift.

anbudsrunden

vedr.nytt

4. Anne Bente Skjellum, som er kommunikasjonsansvarlig for nye Ålesund kommune,
kommer for å fortelle om kommunikasjonsarbeidet i prosjektet med å bygge nye
Ålesund,
retningslinjer
for
samarbeidet
mellom
delprosjekt
og
kommunikasjonsgruppa og hvordan vi kan samspele fremover for å bli best mulig på
informasjon og kommunikasjon til de som er målgruppene våre. Anne Bente kommer
kl. ca. 11.45.
5. Gjennomgang av forskjellige filer (avvik som må rettes i matrikkelen) som Wenche på
Kartverket overleverte på siste møtet den 25.01.2018. Status på arbeidet i
kommunene.
6. Gjennomgang av fremdriftsplanen for delprosjektet.
7. Eventuelt.

Referat og konklusjoner:
Sak

Ansvar/ tidsfrist

1 Gjennomgang av referat frå møtet den 25.01.2018
-

Ingen merknader til møtereferatet

2 Endring av gatenavn – statusrapport fra kommunene
- Sandøy: klar for vedtak i kommunestyret
- Haram: høring nå, ett navn for hver vei, kulturutvalget skal ha
møte og sende tilråding til språkrådet
- Skodje: høring til 26.03, flere navn for noen veier, sendt til
språkrådet
- Ørskog: høring og sendt til språkrådet, venter på svar
- Ålesund: sendt til språkrådet, ett namn for hver vei, venter på
svar
3 Kartforvaltningssystemet – Knut Helge orienterte
- Er på anbud nå, frist 14.03.18 kl. 13.00
- Etter anbudsåpning må arbeidsgruppa gå sammen med
økonomigruppa og vurdere tilbudene
- Valg av leverandør i mai 2018
4 Anne Bente Skjellum orienterer om kommunikasjon i nye Ålesund
- Presentasjon, ligger i portalen
- Ingrid er vår kontaktperson i kommunikasjonsgruppa

5 Gjennomgang av forskjellige filer (avvik som må rettes i matrikkelen)
som Wenche på Kartverket overleverte på siste møtet den 25.01.2018
-

-

Neste gang vi møtes må det være bevegelse i alle kommunene
med filene, vi må komme i gang. Det ligger et excel-ark
«oversikt_liste_retting_i_matrikkel» i portalen som fylles ut.
Alle filene må gjøres noe med.
Kontaktperson tinglysinga for dette arbeidet:
Gunn.Ragnhild.Jacobsen@kartverket.no / 32 11 88 45
Det er lite resurser til dette arbeidet i alle kommunene, dette
kommer i tillegg til de andre oppgavene og må gjøres når det er
ledig tid. I Skodje, Ørskog og Sandøy er det en person som kan
gjøre dette arbeidet, i Haram er det to og i Ålesund er det flere.
Målet er å ha det ferdig til 31.12.2018.

Kjetil/Bent/
Beate/Sol/
Per Anders

6 Eventuelt

- Lokal adresseforskrift. Ørskog kommune har lokal

-

-

adresseforskrift som må opphevast før 01.01.2020. Ørskog
kommunestyre har vedtaksmynde
Søke ny gardsnummerserie før påske, gjennom
prosjektledelsen.
Det er viktig at prosjektledelsen heretter også kaller lederen i
delprosjekt A8 til viktige fellesmøter, slik som det i Brattvåg den
05.03.2018.
Neste møte: 23.05.18 i Ålesund

Beate

Per Anders

