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Anne Auglend
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Steinar Haaland
Svein Kjetil Rønnevik
Gerd Karin Espedal
Ola Saua Førland
Felix Laate
Haldis Karine Nilsen
Anne-Kristin Gangenes
Trine Eide Fossmark
Målfrid Teigen
Helge Koll Frafjord
Kristian Harestad
Magne Fjell
Bente Marie Johansen
Kristin Barvik
Mette Brox
Eli Monsen
Arve Nyland
Anita Wirak
Kristin Fjeld-Eiken
Sven Norland
Leni Andreassen
Wenche Ø. Clarke
Bjørn Meling
Ole Geir Grønås

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

E-post
stian.rugtvedt@asplanviak.no
Patrick.langeland@asplanviak.no
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
Malfrid.hannisdal.teigen@klepp.kommune.no
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
kristian.harestad@sandnes.kommune.no
Magne.fjell@randaberg.kommune.no
Bente.marie.johansen@rennesoy.kommune.no
kristin.barvik@sandnes.kommune.no
mette.brox@sandnes.kommune.no
Eli.aarskog.monsen@sola.kommune.no
Arve.nyland@sola.kommune.no
anita.wirak@stavanger.kommune.no
Kristin.fjeld-eiken@stavanger.kommune.no
Sven.norland@strand.kommune.no
landreas@stavanger.kommune.no
wclarke@stavanger.kommune.no
bjorn.meling@time.kommune.no
Ole.geir.gronas@time.kommune.no
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STYRINGSGRUPPA 1-18
Sak

Tekst

1

Referat fra møte 09.06.18
Ingen merknader.

2

Seminar om eByggWeb - oppfølging
Trygve orienterte.

Ansvar

Ny versjon ble bestilt i juni, og installert i august
Som en del av oppfølgingen av seminaret skal det nedsettes en
arbeidsgruppe som vurderer:
 forbedring av visning av dokumenter og milepæler
 Utvide løsningen til å inneholde flere tjenester

Asplan Viak AS

Trygve Valen

Sak

Tekst

Ansvar

Gruppa er ikke opprettet enda, da arbeidet stoppet opp i høst. Vil bli
opprettet så snart som mulig.
3

Nye nettsider for smartkommune
Nettsidene er ferdige. Det gjenstår noe kvalitetssikring. Adressen er
www.smartkommune.no
Hå manglet i oversikten, de er nå inne.

4

Klart språk
Mette Brox orienterte
Stavanger kommune har delt sine maler med klart språk. Arbeides
videre med dette i byggesaksgruppa.

5

Om mal for planbestemmelser og planbeskrivelse
Trygve orienterte.
Det er nå vedtatt en nasjonal mal for planbestemmelser som avviker
noe fra smartkommune sin mal. Plangruppa er enige om at nasjonal
mal tas i bruk i alle kommuner, og erstatter smartkommunemalen.
Smartkommune sin mal for planbeskrivelse baserer seg på KMD sin
mal, med mindre justeringer. Kommunene lager sin mal basert på
smartkommune. Det er enighet i plangruppa om at en fremover bruker
nasjonal mal direkte som utgangspunkt for kommunens mal, og at
egen smartkommunemal utgår. Dersom kommunen ikke gjør egne
tilpasninger, kan en henvise direkte til nasjonal mal.
KMD har utarbeidet mange maler til bruk for planleggere i offentlig
sektor, se:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-forbehandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

6

Rekkefølgekrav – svar fra departementet
Trygve orienterte
Gruppe for utbyggingsavtaler har arbeidet med lovtolkning vedr.
rekkefølgebestemmelser. Dette gjelder
 Kan rekkefølgebestemmelser knyttes til «før bolig tas i bruk»,
eller må det knyttes til «gis byggetillatelse»?
 Klargjøre bruken av begrepet «sikret opparbeidet»
Saken har vært diskutert i plangruppa, og oversendt til fylkesmannen
og KMD. Det foreligger nå svar. De aktuelle dokumentene legges ut på
nettsidene til smartkommune.
Plan og utbyggingsavtaler skal ha felles møte i neste uke. De bes gi en
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Plangruppa
Gruppe for

2

Sak

Tekst

Ansvar

felles kortfattet oversikt over hvordan praksis bør være i kommunene.
Dette bør også avklares med byggesaksgruppa.

utbyggingsavta
ler

Det er også utfordringer knyttet til rekkefølgekrav i områdeplaner, der
det blir stor belastning på første utbygger. Dette bør også drøftes i
gruppene.
7

Nytt fra eByggesak, eByggesøk og ePlansak
eByggesak er et verktøy for byggesaksbehandlere. Sandnes kommune
har bestilt verktøyet (Levert av TIETO) og er i gang med å teste ut
løsningen. Regner med å ta det i bruk i løpet av et par uker. Trondheim
har tatt systemet i bruk.
Stavanger er i gang med diskusjoner med TIETO og Norkart.
eByggesøk. 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.
Sandnes kommune har avtale om pilotering med Norkart. Løsningen er
for mindre tiltak. De første søkerløsningene ventes å være klar etter
sommeren.
Arkitektbedriftene er også i gang, regner med å ha løsning klar i vår.

8

3D arealplan
Trygve orienterte
Den nye SOSI standarden som har vært på høring SOSI 5.0, åpner for
3D elementer i plan. Departementet har bedt om pilotprosjekter. I vår
region er det to prosjekter:
 Stavanger kommune vurderer deltakelse. Aktuell plan er
detaljregulering for nytt sykehus på Ullandhaug.
 Asplan Viak har et prosjekt i samarbeid med Sandnes
kommune, Sandnes Tomteselskap, Sandnes Eiendom og
Focus Software. Vurderer tre mindre detaljplaner i Sandnes.

9

Chatbot
Smartkommune har fått henvendelse fra kommuneforlaget om å delta i
utvikling av en chatbot for kommunene, en automatisk svartjeneste for
kommunens innbyggere. Styringsgruppa vurderer dette til å være mest
interessant for hele kommunen, ikke kun våre tema. Vi går ikke inn i et
slikt prosjekt nå, men tar det med i strategiproessen.
En tilsvarende løsning, KommuneKari, er under opplæring i Klepp.

11

Økonomi 2017 og budsjett 2018
Ola gjennomgikk økonomien for 2017 og budsjett for 2018. Budsjettet
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for 2018 ble vedtatt. Oversikten er vedlagt referatet.
Det ble påpekt at det er lenge siden vi var ute på anbud med
kartløsningene våre. En bør vurdere disse i 2018.
Styringsgruppa ber om at det utarbeides en form for årsrapport som
informerer om arbeidet i smartkommune.
12

Trygve

Ny strategi for smartkommune
Notat var sendt ut til møtedeltakerne på forhånd. Det ble opprettet en
gruppe som skal arbeide videre med dette. Den består av:
 Kristin Barvik – Sandnes - leder (Innkaller til møte)
 Gerd Karin Espedal - Gjesdal
 Kristin Fjeld-Eiken - Stavanger
 Bente Marie Johansen - Rennesøy
 Ola Saua Førland - Greater Stavanger
Gerd Karin kaller inn til en Jærsamling (Hå, Klepp, Gjesdal og Time)
Som del av strategiprosessen skal geodatagruppa vurdere
kartløsningene. Ole Geir og en til fra geodatagruppa tar et møte for å
gi innspill til strategiarbeidet. Felix deltar.

13

14

15

Prosjektledelse Smartkommune
Prosjektledelsen skal ut på anbud i 2018. Kontrakten med Asplan Viak
er nå til juni 2018. Asplan Viak vil ansett utfall av anbud ha ansvar for
gjennomføring av heldagssamlingen i august/september.

Greater
Stavanger

Arbeidsplan for 2018
Et utkast var sendt ut på forhånd. Denne ble justert og supplert under
møtet. Vedtatt arbeidsplan er vedlagt.

Ole Geir

Møteplan for 2018
Det legges opp til fire møter i år, to om våren, og to til høsten.

Trygve Valen

Det foreslås et strategimøte torsdag 22. mars. Gruppa som skal jobbe
med strategi kommer tilbake til tid, sted, og hvor mange som bør delta.

Kristin Barvik

Neste møte blir i juni, Trygve og Kristin finner dato
16

Eventuelt
Heldagssamling planlegges av
 Kristin Barvik – leder styringsgruppa
 Anita Wirak – leder utbyggingsavtaler
 Wenche Ø. Clarke – leder plangruppa
 Ole Geir Grønås – leder geodatgruppa
 Ola eller Felix? – Greater Stavanger
 Trygve Valen – prosjektleder
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Egersund er del av Greater Stavanger. De inviteres med i gruppene,
og det settes i gang arbeid med å gjøre være systemer tilgjengelige for
dem.

Trygve

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