Deltagande vid Lantmäteriets regeringsuppdrag kring
kompetensförsörjning inom geodataområdet
Välkomna
Då är det snart dags för workshop i arbetet med vårt regeringsuppdrag.
Vi är glada över att ni ställer upp som deltagare vilket är en viktig grund för
att få ett bra resultat i den slutliga rapporten. För att vi ska klara de samhällsutmaningar vi bland annat ser i den nationella geodatastrategin så är en
fungerande kompetensförsörjningen inom geodataområdet ett måste.
Workshop ett kommer att ha fokus på här och nu. Vi kommer att jobba med
arbetsområdet geodata och definiera det, vilka yrkeskategorier som är kritiska och vilken kompetens som vi ser kritisk för arbetsområdet geodata.
Workshop två kommer ha ett sikte för framtiden för att se vilka behov vi
kommer ha kring yrkeskategorier och kompetens med sikten 5 och 10 år
fram i tiden. Åren är enbart till för att försöka sätta oss in dels i närtid men
även i ett perspektiv där vi får svårare att förstå vad som händer utifrån innovation och utveckling inom arbetsområdet geodata.
Workshop 1 och 2 kommer vi hålla var för sig i de fyra olika sektorerna som
kommer att ingå i arbetet. Sektorerna är myndigheterna vid Geodatarådet,
kommuner, högskolor och universitet och företag inom geodataområdet.
Workshop 3 kommer att vara gemensam för alla sektorer.
Att göra inför workshop 1
Vi vill att ni svarar på frågorna nedan via Menti. Tiden som ni behöver göra
detta är denna vecka, från och med den 14 april till och med den 15 april.
Svaren kommer ligga till grund för delar av workshop 1. Koden som ni behöver för att kunna gå in och svara på frågorna kommer att skickas ut på
förmiddagen den 14 april i ett separat mejl.
Frågorna som vi vill att ni besvarar är:
•
•
•
•
•
•

Vilka yrkeskategorier ser du ingår i arbetsområdet?
När ni rekryterar – får ni sökande med relevant högskoleutbildning som ni sedan kan anställa?
Vilka yrkeskategorier är avgörande/kritiska för din verksamhet
inom geodataområdet?
Vilken kompetens är kritisk för din verksamhet idag?
Fattas någon kompetens hos dem ni anställer idag?
Vilken kompetens har ni svårast att få tag i?

Gör så här:
Gå in på menti.com via dator eller telefon. Skriv koden till menti (som ni får
i mejlet 14 april) och skriv in svaren på ovan frågor. Alla svar som vi fått
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från din sektor kommer att skickas ut till er senast förmiddag den 19 april så
att ni hinner att läsa igenom de genererade svaren.
Med vänlig hälsning
Magnus Forsberg
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