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Møtetittel:

BYGGESAK 1-18
Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Referat fra sist møte, 04.05.17
Ingen merknader
Kontaktpersoner i kommunene
Gjennomgang av kontaktpersoner i de ulike kommunene. Trygve
oppdaterte oversikt over medlemmer i byggesakgruppa
Orientering om styringsgruppa sitt møte
Referatet fra styringsgruppa sitt møte 11.januar 2018 ble gjennomgått
Arbeidsplan for 2018
Arbeidsplanen ble gjennomgått
Byggesaksgruppas arbeidsplan:
 4 møter, der et er en heldagssamling
 Tilsyn felles rutiner og maler
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Ansvarlig/frist
Heldagssamling byggesak
Gjennomgå maler – klart språk
Forberede kommunene på bruk av eByggesak og eByggesøknad
Hvordan håndtere søknad om vei og VA prosjekter – oppfølging

Tilsyn i kommunene – felles rutiner og maler
Arbeidsgruppe: Nedzad Suljanovic (Time), Kjetil Pedersen (Sandnes), en
fra Stavanger?, Lena Sandvoll Tharaldsen (Randaberg) og Gerd Karin
Espedal (Gjesdal).
Kjetil kaller inn til møte i februar

Kjetil
Pedersen

Maler og klart språk.
Arbeidsgruppe: Kjetil Pedersen (Sandnes), Ingeborg Eie (Strand) og Per
Øyvind Wisløff (Randaberg)

Kjetil
Pedersen

Arbeidsgruppa ferdigstiller maler basert på «klart språk». Disse sendes ut
og vedtas i byggesaksgruppa, evt. også i styringsgruppa.
Når nye maler er vedtatt, publiseres de på nettsidene til
www.smartkommune.no
Det lages det et status-skjema for når kommunene tar i bruk de ulike
malene. Statusskjemaet oppdateres i møter i byggesaksgruppa og
gjennomgås i styringsgruppa.
Heldagssamling byggesak
Byggesaksgruppa ønsker en heldagssamling.
Ny arbeidsgruppe: Mette Brox(Sandnes) og representant fra Klepp
kommune (Ragnar utnevner). Mette spør Time eller Stavanger om de
også kan delta i arbeidsgruppa. Mette leder arbeidet.

Ragnar
Rydning
Mette Brox

Aktuelle tema:
 Søknadsplikt VA
 Fylkesmannens rolle i klagesaker
 Fylkeskommunen – forminner
 Bruksendringer av driftsbygninger og fraskilte tun
 Etikk og korrupsjon
 Brukeropplevelse, en fra bransjen
 De nye reglene, dispensasjon og andre regler (DIBK eller FM)
 Estetikk
Innspill til tema på heldagssamling byggesak sendes til Mette Brox
Mette Brox avklarer så fort så mulig om heldagssamlingen skal være i mai
eller sen-høst. Bør ha en viss avstand til fylkesmannens arrangement.
Hvordan håndtere søknad om vann- og avløpsledninger og
veiprosjekter?
Arbeidsgruppe: Kjetil Pedersen(Sandnes), Kristin Totland(Sandnes),
Ragnar Rydning(Klepp) og Eli Osaland Muis(Sola). Kjetil leder arbeidet.

Alle
Mette Brox

Kjetil
Pedersen

En oppsummering fra arbeidsgruppa var sendt ut i forkant av møtet, og ble
gjennomgått av Kjetil.
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Alle må gi tilbakemelding til Kjetil på tilsendt utkast i løpet av en uke.

Alle

Kjetil ferdigstiller notat, som videre legges ut på smartkommunens
nettsider av Asplan Viak.

Kjetil
Pedersen/
Asplan Viak

Kjetil Pedersen skal holde innlegg om dette på konferanse i Tromsø for
NKF (norsk kommunalteknisk forening). Han ønsker eksempler fra andre
kommuner.

Alle

eByggWeb – ny versjon og brukergruppe
Ny versjon innført i sommer. Denne løser mange av tidligere problem, og
er mer brukervennlig.
Norconsult ønsker innspill til videre utvikling innen:
 Forbedring av visning av dokumenter og milepæler
 Utvide løsningen til å inneholde flere tjenester til publikum der
kartet er et naturlig utgangspunkt
o Vise hvilken skolekrets en eiendom tilhører
o Sende inn byggesøknad
o Bestille situasjonskart
o +++
Norconsult ønsker en brukergruppe som kan delta på en workshop om
dette. Forslag til gruppe:
Byggesak: Kristin Aase(Sandnes) og en representant fra Stavanger.
Plangruppa: Siri Eiane (Gjesdal)

Trygve

Gjennomgang av Digitaliseringsrundskriv H-7/17 fra kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Mette orienterte kort om rundskrivet, rundskrivet bør danne grunnlaget for
et av innspillene til strategiarbeidet.
Byggesaksgruppa oppfordres til å lese gjennom rundskrivet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id256
9983/
Status i arbeidet med eByggeSøk og eByggesak
eByggesak (Saksbehandlingssystem for byggesaksbehandlere)
Trondheim først ut
Sandnes er i testfasen
o Prøver ut skytjenesten
o Finpusser maler
o Vil ta det i bruk om 3-4 uker
Randaberg vurderer å bestille
Klepp skal skifte arkivsystem – vurderer eByggesak
eByggesøknad (system for byggesøknader som skal sendes til
kommunen)
Holte snart klar med sin løsning mot profesjonelle
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Nordkart lager løsning tilpasset private tiltak, Sandnes er med i
prosjektet. Målet er å ha en løsning klar til sommeren.
Flere aktører jobber med løsninger, til sammen 14 har søkt om
konsesjon.

Viktig å dele informasjon på tvers av kommunene om de ulike løsningene
som kommer
Eventuelt
Er det muligheter for å få varsling når det skjer endringer/nyheter på
smartkommune nettside?

Asplan Viak

Møteplan for 2018
Foreløpig møteplan:
1. 25.januar 2018 (avholdt)
2. Mai – Byggesaksgruppa eller heldagssamling
3. Tidlig høst - Byggesaksgruppa
4. Sen-høst – Byggesak eller heldagssamling
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