MØTEREFERAT

Oppdrag:
Møtedato:
Neste møte:
Referent:

536896-03 – Smarkommune 2018
24.05.2018
Kl: 09:30-12.00 Sted: Asplan Viak, Østervågkaien 1A
11.09.18
Kl: 0930-1200
Sted: Ikke avklart
Trygve Valen

Navn
Trygve Valen
Mette C. Nystrøm Brox
Kristin Totland
Janeth Iren Uhr
Rune Idsøe
Johanne Thu
Tor Harald Lunde
Anne Marie Bergman
Ragnar Rydning
Sonja Katrine Fagerlund
Johan Vistnes
Per Øyvind Wisløff
Astri Thorsnes
Eli Osaland Muis
Kristin Fjeld-Eiken
Ingeborg Sedberg Eie
Jan Håland
Odd Inge Obrestad
Nedzad Suljanovic
Kjetil Pedersen

Firma
Asplan Viak AS
Sandnes kommune
Sandnes kommune
Finnøy kommune
Forsand kommune
Forsand kommune
Gjesdal kommune
Hjelmeland kommune
Klepp kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Strand kommune
Hå kommune
Hå kommune
Time kommune
Sandnes kommune

E-post
Til stede Ref.
trygve.valen@asplanviak.no
X
mette.brox@sandnes.kommune.no
X
kristin.totland@sandnes.kommune.no
X
jiu@finnoy.kommune.no
X
rid@forsand.kommune.no
X
jtj@forsand.kommune.no
X
tor.lunde@gjesdal.kommune.no
X
Anne.marie.bergman@hjelmeland.kommune.no
X
ragnar.rydning@klepp.kommune.no
X
Sonja.katrine.fagerlund@klepp.kommune.no
johan.vistnes@kvitsoy.kommune.no
X
per.oyvind.wisloff@randaberg.kommune.no
X
Astri.thorsnes@rennesoy.kommune.no
X
eli.muis@sola.kommune.no
X
kristin.fjeld-eiken@stavanger.kommune.no
X
ingeborg.sedberg.eie@strand.kommune.no
X
jaha@ha.kommune.no
X
oddinge.obrestad@ha.kommune.no
X
nedzad.suljanovic@time.kommune.no
X
kjetil.pedersen@sandnes.kommune.no
X

Kopi til:
Ole Geir Grønås
Wenche Ø. Clarke
Ola Saua Førland
Felix Laate
Kristin Barvik
Anita Wirak

Time kommune
Stavanger kommune
Greater Stavanger
Greater Stavanger
Sandnes kommune
Stavanger kommune

ole.geir.gronas@time.kommune.no
wclarke@stavanger.kommune.no
ola.forland@greaterstavanger.com
felix@greaterstavanger.com
kristin.barvik@sandnes.kommune.no
anita.wirak@stavanger.kommune.no

X
X
X
X
X
X

Møtetittel:
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Referat fra sist møte, 25.01.18
Ingen merknader
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).
Arbeidsgruppa har ikke hatt møte.
Kjetil kaller inn til møte i høst

Kjetil
Pedersen

Tilsynsprosjekt av NKF
Kjetil orienterte.
NKF har utarbeidet maler for tilsyn, som er et godt utgangspunkt. Det ble
kommentert at det er mye tekst i malene, kan forenkles i hvert enkelt

Asplan Viak AS - -

asplanviak.no

MØTEREFERAT

Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

tilfelle.
Der er det er også forslag til ulike samarbeidsavtaler mellom kommuner
osv.
Viktig at vi i Smartkommune følger med på det som skjer i NKF, for å
unngå dobbeltarbeid. DIBK har også mye nyttig materiale.
For mer info, se link:
http://www.kommunalteknikk.no/tilsynsprosjektet-er-lansert.6111776161016.html
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 statusskjema for når kommunene tar i bruk de ulike
malene. Statusskjemaet oppdateres i møter i byggesaksgruppa og
gjennomgås i styringsgruppa.
Heldagssamling byggesak
Arbeidsgruppe: Mette Brox(Sandnes), Ragnar Rydning (Klepp), Nedzad

Suljanovic (Time), Karen Faa (Sandnes).
Samlingen blir 29. november på BådeOg i Sandnes.
Mette gjennomgikk programutkastet.
Heldagssamling smartkommune

Mette orienterte.
Heldagssamling for hele smartkommune blir 11. september på
hotell Residence i Sandnes. Opplegget blir som tidligere,
fellessamling før lunch, seminarer etter lunch. Helst seminarer med
interesse for flere fagfelt.
Egen programkomite arbeider med program.
Innspill til tema:
 Fradeling i uregulerte områder.
 Overvann, flom og sanitær
 Massedeponi, informasjon og erfaringsutveksling
Hvordan håndtere søknad om vann- og avløpsledninger og
veiprosjekter?
Arbeidsgruppe: Kjetil Pedersen (Sandnes), Kristin Totland (Sandnes),
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Ragnar Rydning (Klepp) og Eli Osaland Muis (Sola). Kjetil leder arbeidet.
En oppsummering fra arbeidsgruppa er blitt sendt ut til alle. Ingen hadde
kommentarer til oppsummeringen.
Kjetil ferdigstiller notat, som videre legges ut på smartkommunens
nettsider av Asplan Viak.

Kjetil
Pedersen/
Asplan Viak

eByggWeb –brukergruppe

Det er satt sammen en brukergruppe for eByggWeb, som gir
innspill til NOIS for videreutvikling av løsningen Gruppa består av:
 Kirsti B. Aase – Sandnes kommune
 Siri Eiane – Gjesdal kommune
 Hilmar Thor Valsson – Stavanger kommune
NOIS innkaller til arbeidsmøte/workshop.
Status i arbeidet med eByggeSøk og eByggesak
eByggesak (Saksbehandlingssystem for byggesaksbehandlere)
Trondheim har tatt løsningen i bruk.
Sandnes er snart klar til å ta det i bruk. Jobber med å få på plass
prosess-støtte og politisk behandling av saker. Trolig ikke i mål før
tidlig høst.
Sandnes har dialog med Stavanger og Kristiansand, som vurderer
å bestille løsningen.
Evry vurderer å bruke Randaberg som pilot for eByggesak.
Time, Klepp, Hå og Gjesdal diskuterer muligheten for felles
anskaffelse av eByggesak.
eByggesøknad (system for byggesøknader som skal sendes til
kommunen)
Norkart lager løsning tilpasset private tiltak, Sandnes og
Stavanger er med i prosjektet. Tester ut nå. Målet er å ha en
løsning klar til høsten.
Flere aktører jobber med løsninger, til sammen 14 har søkt om
konsesjon. Flere har snart løsning klar.
Alle kommuner må være klare til å motta søknader via
eByggesøknad.
Strategiarbeidet
Styringsgruppa har startet et strategiarbeid for smartkommune. Vi har vært
en drivkraft i utviklingen, nå er direktoratet og KS mer på banen. Hvordan
skal vi drive videre, hva skal fokus være? Diskuterer også omfang og
gruppestruktur. Skal vi være en mer utadrettet virksomhet? Samarbeid
med nasjonale aktører? Skille utvikling og samordning/erfarings-
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utveksling?
Styringsgruppa har satt ned en arbeidsgruppe for å jobbe med dette.
Eventuelle innspill kan gis til Mette.
Prosjektledelse fremover

Prosjektlederstilling ut på anbud
Asplan Viak sin kontrakt for prosjektledelse av smartkommune går
ut i sommer. Prosjektledelsen skal ut på nytt anbud.
Møteplan for høsten 2018






Tirsdag 11. september – heldagssamling smartkommune
Onsdag 26. september – Møte i byggesaksgruppa
Torsdag 29. november – Heldagssamling byggesak

Husk å svare på møteinnkallinger når de kommer.
Eventuelt

Alise Gjedrem vil representere Time kommune fremover.
Hjemmesiden fungerer dårlig på mobiltelefon. Dette bringes videre
til Greater Stavanger
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