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STYRINGSGRUPPA 1-2019
Sak
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01-2019

Ny strategi for Smartkommune – oppfølging og
konkretisering
Det ble gjort en kort avsjekk mht strategiformuleringen som
nå er valgt. Alle stilte seg bak denne.
I diskusjonen om tilslutning til DigiRogaland understreket
styringsgruppen viktigheten av å unngå dobbeltarbeid og det
ble pekt på at Smartkommune sannsynligvis har mye å tilføre
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DigiRogaland basert på 15 års erfaring med digitalisering av
plan- og byggesaksområdet. Det var derfor enighet om punkt
en i handlingsprogrammet; å formalisere Smartkommune
som en del av DigiRogaland, gjennom å inngå som faggruppe
i nettverket.
Under punkt to i forslaget til handlingsprogram 2019-2020,
ble det diskutert hvorvidt gruppen for utbyggingsavtaler skal
opprettholdes. Det ble vist til at det har vært blandete
oppfatninger om dette. Gruppens leder orienterte om at man
nå er i ferd med å finne en ny og bedre form med større
fokus på erfaringsutveksling og kompetanse-heving enn det
som lå i det opprinnelige mandatet hvor fokus i større grad
var på standardisering og maler. Det finnes en rekke aktuelle
problemstillinger som det er interessant å diskutere i
nettverket. Det ble poengtert at alle må bidra i gruppen for
at den skal fungere bra. Det var enighet om at gruppens
opprettholdes og at gruppens mandat bør justeres.
Handlingsprogrammets punkt 2 endres slik at gruppen for
utbyggingsavtaler inkluderes.
Punkt tre i handlingsprogrammet, om felles anskaffelse av
eByggesaksløsning, går ut som følge av vedtak i sak 022019.
Vedtak:
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at Smart kommune
søker en formell tilkobling til DigiRogaland
2. Styringsgruppen gir sin tilslutning til følgende
handlingsprogram 2019 – 2020:
•

Formalisere Smart kommune som en del av
DigiRogaland, gjennom å inngå som faggruppe i dette
nettverket.

•

Videreføre arbeidet med kompetanseheving og
prosess-forbedring gjennom faggruppene for byggesak,
plan, geodata og utbyggingsavtaler.

•

Fornye anskaffelse av felles geodataportal for
kommunene i Rogaland, i nært samarbeid med sentrale
brukergrupper.

•

Overvåke markedet for eByggesøknads-løsninger, og
vurdere igangsettelse av egen løsning for enkle
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byggesaker.

02-2019

•

Følge opp arbeidet med utvikling av nasjonal løsning
ePlansak.

•

Markedsføring og opplæring i brukerløsninger overfor
sentrale brukergrupper.

Felles innkjøp saksbehandlingssystem for byggesak eByggesak
Det ble gjennom saken foreslått at Smart kommunene gikk ut
på felles anbud for anskaffelse av det KS-utviklede
fagsystemet eByggesak. Det var flere av kommunene som
ikke var interessert i å slutte seg til en slik felles løsning,
Det ble orientert om at Klepp, Gjesdal og Randaberg har gått
sammen om anskaffelse av felles sak- og arkivsystem og
felles ebyggesak. Ambisjon å få dette ferdig før sommeren.
Dersom andre kommuner er interesserte i å slutte seg til
denne prosessen, kan de kontakte Klepp kommune v/ Trine
Eide Fossmark.
Vedtak:
Smartkommune setter foreløpig ikke i gang en prosess for å
forberede felles innkjøp av fagsystem for byggesak,
eByggesak. Klepp, Gjesdal og Randaberg kommuner
gjennomfører slikt innkjøp på eget initiativ, og åpner for at
andre kommuner kan være med i anbudsprosessen.

03-2019

Regnskap 2018 og budsjett 2019
Vedtak:
1. Styringsgruppen godkjenner regnskapet for 2018
2. Styringsgruppen slutter seg til foreslått endring i
kommunenes innbetaling
3. Styringsgruppen slutter seg til budsjettet for 2019

04-2019

Årsrapport 2018 – utkast til diskusjon/ innspill
Det ble gitt innspill til noen mindre endringer i rapporten.
Etter at endringene er foretatt sendes årsrapporten ut på nytt
som et separat dokument.
Enkelte kommuner har lagt årsrapporten fram som en
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orienteringssak for politikerne. Dette har blitt godt mottatt og
det ble anbefalt at andre kommuner gjør det samme.
05-2019

Arbeidsplan 2019 – utkast til diskusjon/ innspill
Det ble gitt innspill til utkastet. Gruppen for
utbyggingstillatelser skulle diskutere sin arbeidsplan i møte
31.01.
For plangruppen var det foreslått å gi innspill til Regionalplan
–Smartkommune. I diskusjonen ble det påpekt at dette kan
bli uryddig i og med at den enkelte kommune er
høringsinstans for Regionalplanen. Det ble enighet om at det
ligger utenfor Smartkommune sitt mandat å gi innspill til
regionalplanen.
Oppdatert arbeidsplan etter innspill og møte i gruppen for
utbyggingstillatelser følger vedlagt.

06-2019

Deltakelse i fagruppe Web, Norconsult
Lene Dalsegg fra Time kommune deltar på vegne av
Smartkommune.
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