Smartkommune
Vedtatt arbeidsplan for 2017 og forslag 2018

Styringsgruppa og felles







2017
Heldagssamling
Seminar om eByggWeb med tre hovedtema:
o Hjelpe de siste kommunene til å ta i bruk løsningen.
o Innspill til forbedringer av dagens løsninger
o Framtidsvyer
Planlagte møter med næringslivet for å fortelle om våre løsninger
utgår, men det vurderes ulike former for å motta innspill fra
næringslivet i forbindelse med heldagssamling og seminar om
eByggWeb.
Være aktive i de nasjonale prosessene som pågår.








2018
Strategiarbeid
4 møter
Opprette gruppe for forbedringer av eByggWeb (Oppfølging av
eByggWebsamling)
Heldagssamling
Møter med næringslivet for å fortelle om våre løsninger
Vurdere felles anbud for eByggeSak.

Plangruppa








2017
4 møter.
Fortsette arbeidet med oppstartsmøte mal.
Fortsette arbeidet med rekkefølgekrav
Det nye lovverket - erfaringsutveksling.
Det er et ønske å ta opp temaet refusjon, tema på
heldagssamlingen?
Erfaringsutveksling rundt tolkninger av regionale føringer,
hvordan sikre kvalitet og kanskje næringsutvikling.
Følge aktivt med i arbeidet med ePlansak








2018
4 møter?
Fortsette arbeidet med oppstartsmøte mal
Følge aktivt med i arbeidet med ePlansak
Bidra aktivt i det nasjonale prosjektet om reguleringsbestemmelser, Wenche
deltar
Møte med gruppe for utbyggingsavtaler om gjennomføringsstrategier.
Erfaringsutveksling
o Områdeplaner i samarbeid med private.

Geodata



2017
3 møter.
Følge opp automatiske situasjonskart




2018
3 møter
Erfaringsutveksling meglerpakker





Erfaringsutveksling meglerpakker
Erfaringsutveksling om bruk av små kart/innebygde kart til
bruk på kommunenes hjemmesider.
Gå igjennom basene i SMART






Forbedre kartløsningene
Sentral kartbase SFKB og skytjenester – hva vil det medføre for kommunene
Fremtidens kartløsninger, innspill til strategiprosessen
Følge med på utvikling av kart og info til publikum, med tanke på at våre
løsninger trolig skal fornyes om få år.

Utbyggingsavtaler





2017
4 møter.
Avklaring om rekkefølgebestemmelser knyttet til
brukstillatelse, og bruk av begrepene «sikret bygget» og
«sikret opparbeidet». Felles (tema)møte med plangruppa?
Innspill til dep. om mangel på regler for justeringsrettsavtaler
Følge opp notat om tilknytningsavgift.





2018
4 møter?
Møte med plangruppa om gjennomføringsstrategier/rekkefølgekrav.
Innspill til dep. om mangel på regler for justeringsrettsavtaler

Byggesak
2017
Tilsyn
Heldagssamling byggesak
Gjennomgå maler. klart språk
Forberede kommunene på bruk av eByggesak og
eByggesøknad
kartlegges status på digitalisering av byggesaker, og kommunenes
planer for dette.












2018
4 møter?
Tilsyn – felles rutiner og maler
Heldagssamling byggesak
Gjennomgå maler – klart språk
Forberede kommunene på bruk av eByggesak og eByggesøknad
Hvordan håndtere søknad om vei og VA prosjekter - oppfølging

