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Navn
Trygve Valen
Anne Auglend
Trond Froestad
Karin Dokken Austvik
Steinar Haaland
Svein Kjetil Rønnevik
Gerd Karin Espedal
Ola Saua Førland
Felix Laate
Haldis Karine Nilsen
Anne-Kristin Gangenes
Trine Eide Fossmark
Helge Koll Frafjord
Kristian Harestad
Tonje Kvammen
Doolan
Bente Marie Johansen
Kristin Barvik
Mette Brox
Arve Nyland
Anita Wirak
Kristin Fjeld-Eiken
Sven Norland
Wenche Ø. Clarke
Bjørn Meling
Ole Geir Grønås

Firma
Asplan Viak
Fagforbundet
Fagforbundet
Finnøy kommune
Forsand kommune
Forsand kommune
Gjesdal kommune
Greater Stavanger
Greater Stavanger
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
NITO
Randaberg kommune

E-post
trygve.valen@asplanviak.no
Anne.auglend@fagforbundet.no
Trond.froestad@fagforbundet.no
karin.dokken.austvik@finnoy.kommune.no
sha@forsand.kommune.no
skr@forsand.kommune.no
Gerd.karin.espedal@gjesdal.kommune.no
Ola.forland@greaterstavanger.com
felix@greaterstavanger.com
haldis.nilsen@hjelmeland.kommune.no
Anne-kristin.gangenes@ha.kommune.no
Trine.eirin.eide.fossmark@klepp.kommune.no
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
kristian.harestad@sandnes.kommune.no
Tonje.kvammen.doolan@randaberg.kommune.no

Rennesøy kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Stavanger kommune
Strand kommune
Stavanger kommune
Time kommune
Time kommune

Bente.marie.johansen@rennesoy.kommune.no
kristin.barvik@sandnes.kommune.no
mette.brox@sandnes.kommune.no
Arve.nyland@sola.kommune.no
anita.wirak@stavanger.kommune.no
Kristin.fjeld-eiken@stavanger.kommune.no
Sven.norland@strand.kommune.no
wclarke@stavanger.kommune.no
bjorn.meling@time.kommune.no
Ole.geir.gronas@time.kommune.no
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STYRINGSGRUPPA 2-18
Sak

Tekst
Referat fra møte 11.01.18
Ingen merknader.
Årsrapport 2017
For første gang ble det utarbeidet egen årsrapport for Smartkommune.
Denne ble sendt til kommunene. Årsrapporten ble godt mottatt, vi bør
fortsette med det.
I Sandnes og Rennesøy ble årsrapporten lagt frem til politisk utvalg.
Årsrapporten gir god informasjon til politikere. Vi bør anbefale at den
legges frem politisk neste gang.
Heldagssamling
Heldagssamling planlegges av Kristin Barvik, Anita Wirak, Wenche Ø.
Clarke, Ole Geir Grønås, Ola Saua Førland, Mette Brox og Felix Laate

Asplan Viak AS

Ref.

Ansvar

Sak
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Ansvar

Samlingen blir 11. september 0900 – 1500 på Hotell Residence i
Sandnes. Pris 700 kroner.
Kristin gjennomgikk hovedtrekkene i programmet. Programutkastet
sendes gruppas medlemmer.

Trygve

Innspill fra gruppa til tema: «Hvordan håndtere gamle og utdaterte
reguleringsplaner». Vurderes til neste års konferanse.
Ny strategi for smartkommune
Arbeidsgruppe:
 Kristin Barvik – Sandnes - leder
 Gerd Karin Espedal - Gjesdal
 Kristin Fjeld-Eiken - Stavanger
 Bente Marie Johansen - Rennesøy
 Ola Saua Førland - Greater Stavanger
Arbeidsgruppa har hatt to møter. Det har også vært avholdt
strategisamling for styringsgruppa.
I forkant av møtet var det sendt ut en presentasjon som gir
gjennomgang av SWOT og skisserer to alternative formuleringene til
videre strategi.
Innspill på møtet: I starten var smartkommune aktive for å drive frem
nye prosjekter. Nå har KS, departement og leverandører
utviklingsprosjekter, og en del kommuner er aktive i disse prosjektene.
Smartkommune som organisasjon har dermed ikke en direkte aktiv
rolle, men bidrar til informasjonsflyt til de øvrige kommunene.
Arbeid videre:
Kristin, Ola og Trygve baker de to alternative strategiformuleringene
sammen til en. Styringsgruppa blir høringsgruppe underveis (e-post).
Det bør også være et møte med næringslivet om videre strategi.

Kristin Barvik

Møter med næringslivet høsten 2018
Styringsgruppa har på sin arbeidsplan for 2018 at det skal arrangeres
møter med næringslivet.
Dette har vært drøftet i Geodatagruppa og plangruppa. Geodatagruppa
vil gjerne informere om kartløsningene, automatiske situasjonskart osv.
Plangruppa hadde ikke innspill til møtene.
Styringsgruppa mener det er behov for informasjon og dialog.
Informasjon om våre løsninger, og dialog om satsing fremover.
Vi bør samarbeide med næringsforeningen, men eie prosjektet selv.
Kontakt og dialog med næringsforeningen koordineres med
strategiarbeidet.
Møtene foreslås mot slutten av året. Styringsgruppa foreslår
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arbeidsgruppe bestående av: Ola Saua Førland (leder), Haldis Karine
Nilsen og Bjørn Meling. Kristin Fjeld-Eiken finner en som kan delta fra
Stavanger kommune.

Ola S. Førland
Kristin FjeldEiken

eByggesak, status og videre arbeid
eByggesak er et verktøy for byggesaksbehandlere. Sandnes kommune
har bestilt verktøyet (Levert av TIETO) og er i gang med å teste ut
løsningen. Jobber med å få på plass prosess-støtte og politisk
behandling av saker. Trolig ikke i mål før slutten av august.
Trondheim har tatt systemet i bruk.
Kongsbergregionen har ute anbud, flere andre regioner er i gang.
Stavanger er i gang med diskusjoner med TIETO og Norkart.
Evry vurderer å bruke Randaberg som pilot for eByggesak.
Time, Klepp, Hå og Gjesdal diskuterer muligheten for felles anskaffelse
av eByggesak.
Viktig og nyttig hvis flere kommuner går ut på anbud. Legger mer press
på leverandørene.
Orienteringer
Brukergruppe eByggWeb opprettet
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 eByggesøknad. Direktoratet tar ansvar for grensesnittet mellom
kommune og leverandør, det må søkes om konsesjon. 13-14
leverandører har søkt og fått konsesjon, og er i gang med utvikling.
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.
Arkitektbedriftene og Holte er også godt i gang.
Det vil bli presentasjoner av løsninger under utvikling på
heldagssamlingen i september.
Status ePlansak
Arbeid i regi av KS. Referat fra sist arbeidsmøte sendes til
styringsgruppa.
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Eigersund kommune med i smartkommune
Egersund er del av Greater Stavanger. Prosjektleder og Greater
Stavanger hadde møte med representanter fra Eigersund kommune
23.02. Vi har nå fått kontaktpersoner til de fleste gruppene, og
Eigersund kommune vil delta på lik linje med de øvrige kommunene.
Det settes i gang arbeid med å gjøre våre systemer tilgjengelige for
dem.
Møteplan for 2018
 Tirsdag 11. september –heldagssamling Smartkommune
 Fredag 25. oktober – møte i styringsgruppa
 Torsdag 13. desember – møte i styringsgruppa
Det er ikke sendt ut møteinnkalling via outlook til disse møtene, da det
ikke har vært avklart hvem som skal være prosjektleder i høst.
Prosjektledelse Smartkommune anbud
(Prosjektleder forlot møtet ved behandling av denne saken)
Asplan Viak sin gjeldende kontrakt for prosjektledelse av
smartkommune går ut 30. juni.
Kontrakten forlenges ut året. I løpet av høsten blir det vurdert om
Greater Stavanger skal ha prosjektledelsen selv, eller om den skal
legges ut på anbud.
Kristin og Ola avklarer rammer for prosjektledelsen til høsten.

Kristin/Ola

Eventuelt
eKommunekonferansen vil bli avholdt på Gardermoen 18. – 19.
oktober. Det vil bli fagseminar innen plan, byggesak og geodata dagen
før. Dette er en viktig og nyttig konferanse. Info vil bli sendt til
styringsgruppa.

Kristin/Trygve

Med hilsen
Trygve Valen
trygve.valen@asplanviak.no - 97978717
Asplan Viak AS
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