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Saker:
1. Strategi for smartkommune
•

Kristin Barvik innledet til diskusjon ved å peke på hva man har oppnådd gjennom
prosjektet, men at det nå er behov for gjenreisning. Vi har oppnådd mye, men det er få
som kjenner til prosjektet både utenfor og innenfor kommunene. Og for tiden så står vi litt
i ro.
Følgende ble notert fra diskusjonen:
• Det minner litt om menighetsarbeid. Vi er en sterk intern gruppe, men lite flinke til å trekke
med oss folk utenfra, også fra egen kommune. For lite flinke til å formidle styrken i
samarbeidet, også ovenfor ledelse i egen kommune.
• Vi har for liten kopling til eksterne, som f.eks næringslivet
• Det er viktig å huske på at prosjektet har vært en kjempesuksess, som er altfor lite kjent.
Viktig at kommunene fortsetter å jobbe sammen på dette feltet. Nå skjer det mye på
nasjonalt nivå og det er viktig at regionen er på ballen.
• Også deltakerne i de ulike faggruppene opplever at det er liten forståelse blant egne ledere
for at det brukes tid på dette arbeidet. Det trengs derfor hjelp til å «selge inn» viktigheten
av arbeidet blant ledere.
• Det skjer mye god jobbing, men det bør også ligge en større forpliktelse i å være med. I
tillegg er det viktig å styrke dialogen med næringslivet.
• Felles kartløsning var i sin tid veldig bra og den var med på å løfte samarbeidet. At flinke
fagfolk i de større kommunene deler kunnskapen sin var også av stor verdi. På den annen
side så viste det seg at Norkart tok en høy pris når nye kommuner skulle inn. Avtalen med
leverandør burde tatt høyde for at kommuner går ut og inn av samarbeidet.
• Kontrakten med leverandøren har nok vært for dårlig på dette punktet.
• Vi har stor innkjøpsmakt, vi må derfor tørre å utfordre leverandørene.
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Sak

•
•
•
•
•
•

Frist / Ansvar

Digi Rogaland er en viktig aktør som Smartkommune prosjektet bør søke samarbeid med.
Her er ligger det et potensial for at vi kan gjøre hverandre gode. Dette kan bli en viktig
kopling.
Det er en utfordring å ha gode nok løsninger til at folk søker digitalt.
Oslo har jobbet mye med forenkling av den digitale brukerdialogen. Går det an å få
overført dette til vår region?
Når det gjelder de to forslagene til strategi så er de til en viss grad overlappende. Alt 1 er
mer strategisk, mens alt 2 er mer operativ.
Enkelte mente at strategien også bør inneholde noe om innbyggerinvolvering, mens andre
mente at dette i større grad er den enkelte kommune sitt ansvar og at smartkommune
først og fremst bør rette seg mot næringslivet.
En måte å løse spørsmålet ovenfor på er å skrive «tett samarbeid med sentrale
brukergrupper» i stedet for å skrive «tett samarbeid med sentrale brukergrupper i
næringslivet».

Konklusjon strategidiskusjon
Styringsgruppen ble enig om følgende strategiformulering for smartkommune:
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
2. Skal det iverksettes nytt anbud for felles kartløsning?
•
•

Det ble enighet om å sette i gang en prosess for å avklare om det skal anskaffes ny felles
kartløsning.
Geodatagruppen bes om å gi en anbefaling til neste møte i styringsgruppen som er 13.
desember. Ole Geir følger dette opp.

3. Åpent møte om planprosesser sammen med næringsforeningen 5. desember
•

Kristin orienterte om møte som skal være i næringsforeningen 5. desember. Kristin skal
holde innlegg og vil da også orientere om Smartkommune prosjektet.

4. Eventuelt
•
•
•
•

Det ble stilt spørsmål om en bør gå ut på felles anbud på ebyggesak.
Randaberg kommune opplyste at de allerede har igangsatt en prosess på dette.
Stavanger kommune opplyste at det måtte gjøres en del avklaringer internt ettersom
ebyggesak er en skybasert løsning, noe som i utgangspunktet er i motstrid til overordnede
strategier på dette feltet.
Spørsmålet om felles anbud på ebyggesak diskuteres med digi Rogaland
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