Møtereferat
Tilstede:

Referat sendes også:

Mette Cecilie Nystrøm Brox, Sandnes kommune
Ingeborg Sedberg Eie, Strand kommune
Tor Harald Lunde, Gjesdal kommune
Odd Inge Obrestad, Hå kommune
Ragnar Rydning, Klepp kommune
Sonja Katrine Fagerlund, Klepp kommune
Per Øyvind Wisløff, Randaberg kommune
Astri Thorsnes Rennesøy kommune
Kristin Totland, Sandnes kommune
Alise Gjedrem, Time kommune
Cecilie Lervold, Greater Stavanger
Ola Saua Førland, Greater Stavanger

Eli Osland Mui, Sola kommune
Janeth Iren Uhr, Finnøy kommune
Rune Idsøe, Forsand kommune
Johanne Thu, Forsand kommune
Johan Vistnes, Kvitsøy kommune
Kjetil Pedersen, Sandnes kommune
Nedzad Suljanovic, Time kommune
Kristin Fjeld Eiken, Stavanger kommune
Felix Laate, Greater Stavanger
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Wenche Clarke, Stavanger kommune
Anita Wirak, Stavanger kommune

Møtedato og tid

29. november 2018, kl. 09.00 – 11.30
Møtested

Dato skrevet

Side

Arkivenes Hus, Ipark
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Direkte telefonnr

Direkte telefaksnr.

Referent

Referanse

Ola Saua Førland

47 23 23 18

Saker:
1. Tilsyn i kommunene, felles rutiner og maler, status arbeid i arbeidsgruppe
2015: Store forskjeller, vurder behovet for samarbeid.
Funn:
•
•
•
•
•
•

Man må ha ønske vilje og ressurser til å gjennomføre tilsyn.
Dele info i en felles portal.
Etablere maler og felle rutiner.
Arrangere frokostseminar, heldagssamlinger o.l rundt hvordan man jobber med tilsyn i
praksis.
Bruke app`er, bruke hverandre.
Kompetansen finnes, man må bare bruke den.

Innspill:
• Ressursmangler – har ikke nok folk til å følge opp dette.
• Trenger jevnlige møter med de som driver tilsyn i kommunene - erfaringsutveksling.
• Hjelp til praktiske ting.
• Rennesøy – hospiterer hos Stavanger kommune for erfaringsutveksling mm. Kjøper
tilsynstjenester fra Stavanger kommune.
• Fadderordning – hvem kan jeg kontakte?
• Dele kontaktinfo med hvem er hvem i de forskjellige kommunene.
Det finnes tilganger til byggesaksmateriell i NKF. Her er det mye ferdig material som kan
benyttes. Viktig at vi ikke driver dobbeltarbeid (doble portaler o.l)

www.greaterstavanger.com
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Sak

Frist / Ansvar

Arbeidsgruppen ønsker en videre avklaring i forhold til videre arbeid.

2. Heldagssamling byggesak
Forslag til dato 24.januar. Programmet er så godt som ferdig.
Forslag til tema: ebyggesak/eweb

3. Heldagssamling Smartkommune
Evaluering:
• Programmet var interessant.
• Noen parallelle sesjoner var ikke konkrete nok. Kvalitetssikre innholdet. Var ensidig –
traff ikke helt byggesak.
• Lokalet innbød ikke til diskusjon (satt spredt i den store salen)
• Ønsker mer spisset parallelle sesjoner
• Innholdet må være relevant for alle

4. Status ebyggesak
Sandnes satser på å være i gang i slutten av februar.
Randaberg og Klepp er nær å gå ut på anbud. Gjesdal vurderer å gå ut på anbud sammen med
Klepp.
Det diskuteres felles anskaffelse av ebyggesak i styringsgruppe. Oppfordrer til å ev avvente de
som kan for å se hva som kommer ut at dette.

5. Status ebyggesøknad
Trondheim har mottatt søknad i testfasen og det har fungert.
Kommunene må være klar til å ta imot.

6. Status strategiarbeid
Tettere samarbeid med DIGI Rogaland.
Smartkommune er for lite kjent, jobbe for økt kjennskap, være synlig.
Det var enighet om følgende strategiformulering:
Forenkling, fornying og forbedring av den samlede plan- og byggesaksforvaltningen i regionen,
gjennom
• Tett samarbeid med sentrale brukergrupper
• Aktivt og utfordrende samarbeid med nasjonale utviklingsprosjekt
• Forpliktende deltakelse fra medlemskommunene

7. Innspill til arbeidsplan 2019
Tilsynssamarbeid og erfaringsdeling
Heldagssamling byggesak
Hva kreves ved søknader?
Mottakskontroll.
Erfaringsutveksling (els dispensasjoner, endring av tillatelse, osv)
Et møte med næringslivet – innsending byggesøknader.
Ebyggesak
møte i byggesaksgruppa 28.11.2018
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Ønsker erfaringsutvekslingsmøter (konkrete problemstillinger) annenhver måned, Klepp tar
initiativ til første møte i februar 2019, går på rundgang.
Oppfordres til å sende inn forslag til saker fortløpende.
Tilsynssamarbeid og erfaringsutveksling settes opp på arbeidsplan for 2019.

8. Møteplan 2019
Mette og Ola setter opp forslag til møteplan.

9. Eventuelt
• Status Egersund? Invitere byggesakssjef Jarle Valle direkte til møter for å hjelpe de i gang.
•

Lage et felles skriv til søkere hvor man oppfordrer til å opplyse om de arealer som er
nødvendig for matrikkelføring (i et eget skjema) som vil være arbeidsbesparende for
saksbehandler og dermed korte ned saksbehandlingen. Sandnes lager et utkast til felles
skriv.

møte i byggesaksgruppa 28.11.2018

