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Ombudsmannsrapport  
fra Norge

FOreningen
NJKF er en faglig gruppe av Tekna for de som er interessert i 
eiendomsfag, arealplanlegging og geomatikk. Foreningen har ca 
1080 medlemmer hvorav ca 80 er studentmedlemmer. Foreningen 
har egen nettside (www.njkf.no) der aktuell informasjon innen 
fagområde publiseres. Det utarbeides månedlige nyhetsbrev som 
sendes til medlemmer og tidligere kursdeltakere pr e-post. Alle 
foreningens medlemmer mottar det vitenskapelige tidsskriftet 
«Kart og Plan» med 4 nummer i året. 
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ny boligmelding. Regjeringen la 8. mars fram ny Boligmelding. 
Regjeringen vil ha enklere og raskere prosesser i byggingen – fra 
plan til ferdig bolig. Planleggingen av boliger i og rundt de store 
byene skal også bli bedre. Staten skal ikke styre hvor mange boli-
ger som skal bygges, eller hvor høye boligprisene skal være, men 
Staten har et ansvar for å lage gode rammer for boligbyggingen.

ny jordskiftelov vedtatt. Stortinget vedtok 13. juni ny jordskif-
telov. Jordskifteoverretten vil bli en del av lagmannsretten, og 
jordskifterettene får en sterkere domstolprofil. Før ny lov kan tre i 
kraft er det ei rekke forberedelser som må gjennomføres. Den nye 
jordskifteloven vil avløse loven av 1979 som har vært gjennom et 
stort antall revisjoner og hvor behovet for en helhetlig gjennom-
gang var stort. Både reglene om hvilke sakstyper jordskifterettene 
skal behandle og reglene om saksbehandlingen er modernisert 
og oppdatert i den nye loven.

Endringer i jordlov og odelslov. Stortinget vedtok 14. juni 
endringer i jordlovas § 12 som gjør det lettere å dele landbruksei-
endommer, og gjøre det lettere å kjøpe jorda man leier. Videre ble 
det gjort endringer i odelslova som medfører at mange mister 
odelsretten. Kun barn av nåværende og tidligere eiere skal etter 
lovendringa ha odelsrett, i tillegg til barnebarn av siste eier.

revisjon av eierseksjonsloven. Regjeringa oppnevnte 14. juni 
et utvalg som skal revidere eierseksjonsloven. Kommunal- og 
regionalministeren uttalte at eierseksjonsloven er viktig for man-
ge og at vi må ha en lov som fungerer godt. Utvalget skal blant 
annet foreslå lovendringer for å unngå interne konflikter mellom 
sameierne. Utvalget skal levere utgreiinga innen 1. juli 2014. For 
NJKF er det viktig å opprettholde kursvirksomhet innen dette 
temaet og bidra til høringsseminar og forslag/innspill til utvalget. 

Forenklinger i plan- og bygningsloven. Kommunal og region-
aldepartementet har i sommer lagt ut forslag om forenklinger og 
endringer i plan- og bygningsloven på høring. Forslaget gjelder 
byggesaksdelen av loven og tar utgangspunkt i stortingsmeldin-
gen «Gode bygg for eit betre samfunn; Ein framtidsretta bygnings-
politikk (Meld. St. 28 (2011–2012))». Frist for uttalelser til høringsno-
tatet er satt til 25.oktober 2013. Departementet påpeker behovet 
for effektivisering og forenkling av plan- og byggesaksprosessene.
Frie geodata. Frie data har vært diskutert mye det siste året. I 
Norge samles hovedtyngden av data inn via Geovekst prosjekter 
der alle parter er med å betale. En løsning hvor alle data etterpå blir 
fritt tilgjengelig skaper visse utfordringer i forhold til finansiering 
av innsamling av dataene.

utdanning
Foreningens medlemmer er i hovedsak utdannet fra UMB (Univer-
sitetet for miljø og biovitenskap), men også fra andre universiteter 
og høgskoler. Siden foreningen hører inn under Tekna er det 
krav til 5 års utdanning (master) for å være medlem etter endt 
utdanning. Det er allikevel av stor interesse for foreningen at 
det er høyt søkertall til alle utdannelser innen våre fagfelt. Årets 
samordna opptak for høgskoler og universiteter til studieåret 
2013/2014 viser at det er høyt søkertall til utdanningene «våre». På 
topp ligger bachelorstudiet i landmåling og eiendomsdesign ved 
Høgskolen i Bergen med 131 søkere som har dette studiet som 
førsteprioritet. Utdanninger ved UMB (Ås) og Høgskolen i Gjøvik 
har også gode søkertall.

arbeidsmarked
Arbeidsmarkedet i Norge er godt. Det er mange private firmaer, 
men kanskje mest kommuner som sliter med å få tilsatt folk med 
ønsket kompetanse innen våre fagfelt. Dette kan gjøre det attraktivt 
for jobbsøkere, men til sist kan det gå utover kvaliteten på arbeidet 
som utføres hvis kompetansen ikke er tilstede (min meningsytring).
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