Møtereferat
Tilstede:
Brit Marit F. Knudsen, Forsand kommune
Bjørn Vardøy, Gjesdal kommune
Lars Ola Hatle, Klepp kommune

Wenche Lerbakk Vold, Rennesøy kommune
Tone Salte, Strand kommune
Brit Nyfors, Sandnes kommune
Roy Sjonfjell, Stavanger kommune
Sigmund Langerak, Hå kommune
Olav Aleksander Naurstad, Sola kommune
Endre Aske, Rennesøy kommune
Oddny Haugland, Statens kartverk
Ole Geir Grønås, Time kommune
Felix Laate, Greater Stavanger

Referat sendes også:
Ingeborg Westersjø, Hjelmeland kommune
Olav Asbjørn Thorsberg, Randaberg
kommune
Gerd Karin Espedal, Gjesdal kommune
Helge Koll Frafjord, Kvitsøy kommune
Jonny Monsen, Eigersund kommune
Lena Mikaelsson, Finnøy kommune
Olav Nygård Lindås, Klepp kommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Wenche Clarke, Stavanger kommune
Mette Brox, Sandnes kommune
Anita Wirak, Stavanger kommune
Ola Saua Førland, Greater Stavanger

Møtedato og tid
4. juni 2019, kl. 09.00 – 12.00
Møtested
Arkivenes Hus, Ipark
Referent
Felix Laate

Referanse

Dato skrevet
06.06.2019
Direkte telefonnr
99 32 90 91
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Saker:
Sak

Ansvar

19-6

Gjennomgang av referat fra forrige møte. Ingen kommnetarer.

19-7

Kommunesammenslåing

GS

Man stusser over prisene gitt i tilbudet fra NOIS. Dette er en problemstilling
som må gjelde veldig mange i Norge, og det er å anta at selskapet har
metodikk for å gjøre endringer på en effektiv måte. Dette viser ikke igjen i
tilbudet.
GS bes følge dette opp med leverandør i håp om å presse prisen ned.
19-8

Webinnsyn

www.greaterstavanger.com

GS
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Sak

Frist / Ansvar

Det har ikke blitt gjort noe med å rydde opp i admin siden sist (jfr sak 19-2),
men GS tar kontakt med NOIS og setter av tid fra til sommeren for å
komme i gang.
19-9

Situasjonskart
SVG har sjekket med leverandør og fått opplyst at løsningen er gratis så
lenge avtalen med Smartkommune går. Denne går ut ved årsskifte
2019/2020. Ikke definert med kontrakten hvordan dette tas videre. Dersom
avtalen sies opp, må det antakeligvis gjøres en nyanskaffelse.
SVG vil legge løsningen inn i e-torg. Dette sees på som en midlertidig
løsning, men den må vare noen år. Det gir tid til testing mm. Ingen ekstra
kostnad.
Skal det koste noe for sluttbruker? Det vil kanskje være vanskelig å komme
helt utenom.
Kommunene eier dataene.
SVG sjekker med Norkart hvordan de ser for seg et videre løp.

19-10

Geosync abonnement for SFKB
Man har fått tilbud fra NOIS om å hente data direkte fra SFKB. Tilbudet er
priset svært høyt, og det blir minst like dyrt som å hente data fra hver
kommune. Dette oppleves som noe merkelig fra et teknisk perspektiv.
Man ønsker derfor ikke å gå videre med tilbudet.

19-11

Heldagssamlingen
Kartverket utfordres til å stå for den ene parallellsesjonen etter lunsj. Hva er
status for fellesløsningene? Hva kan dataene brukes til i framtiden? Hvilke
vyer finnes? Øverland (doktorgrad) blir nevnt som et spennende navn.
Gruppen understreket at det er viktig å få med DIGI Rogaland-dimensjonen
i programmet.

Eventuelt Det meldes om tekniske problemer, både hos Norkart og hos NOIS. Det
skal være problemer med GIS-line. Alle må oppgradere til versjon 7.1.
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Kommunesammenslåingen går etter planen, men man er nå kommet til en
fase med mange detaljer. Går litt trått. Stor etterspørsel etter hvert etter
data fra de «nye» kommunene.
Kan det være aktuelt med et prosjekt om overvann? Det har blitt samlet inn
betydelige data fra en rekke kommuner. Kan data gjøres tilgjengelig?
Sjekke med fylkesmannen? Sette opp egen WMS-server dersom
nødvendig?

