Møtereferat
Møtedato og tid

3. april, kl. 09.00 – 12.00
Møtested

Dato skrevet

Side

Måltidets hus, Ipark
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Direkte telefonnr

Direkte telefaksnr.

Referent

Referanse

Ola Saua Førland

47 23 23 18

Navn

Organisasjon

Epost

Anne Elisabet Askeland
Geir M. Grannes
Dag Kjetil Tonheim
Kjersti Søyland Bye
Monica Schrøder
Karin Dokken Austvik
Steinar Haaland
Svein Kjetil Rønnevik
Gerd Karin Espedal
Ola Saua Førland
Felix Laate
Hein Tangen
Haldis Karine Nilsen
Anne-Kristin Gangenes
Sigmund Langerak
Trine Eide Fossmark
Helge Koll Frafjord
Karen Faa
Anne Hellvik Kvadsheim
Tonje Kvammen Doolen
Bente Marie Johansen
Marianne Tangeraas
Kristin Barvik
Mette Brox
Ståle Undheim
Anita Wirak
Kristin Fjeld-Eiken
Wenche Ø. Clarke
Sven Norland
Bjørn Meling
Ole Geir Grønås

Bokn kommune
DigiRogaland
Eigersund kommune
Eigersund kommune
Fagforbundet
Finnøy kommune
Forsand kommune
Forsand kommune
Gjesdal kommune
Greater Stavanger
Greater Stavanger
Haugesund kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
NITO
Randaberg kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Sauda kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Stavanger kommune
Stavanger kommune
Strand kommune
Time kommune
Time kommune

anne.elisabet.askeland@bokn.kommune.no
geir.m.grannes@karabin.no
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
kjersti.soyland.bye@eigersund.kommune.no
monica.schroder@fagforbundet.no
karin.dokken.austvik@finnoy.kommune.no
sha@forsand.kommune.no
skr@forsand.kommune.no
gerd.karin.espedal@gjesdal.kommune.no
ola@greaterstavanger.com
felix@greaterstavanger.com
hein.tangen@haugesund.kommune.no
haldis.nilsen@hjelmeland.kommune.no
anne-kristin.gangenes@ha.kommune.no
sigmund.langerak@ha.kommune.no
trine.erin.eide.fossmark@klepp.kommune.no
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
karen.faa@sandnes.kommune.no
anne.hellvik.kvadsheim@randaberg.kommune.no
tonje.doolan@randaberg.kommune.no
bente.marie.johansen@rennesoy.kommune.no
marianne.tangeraas@sauda.kommune.no
kristin.barvik@sandnes.kommune.no
mette.brox@sandnes.kommune.no
stale.undheim@sola.kommune.no
anita.wirak@stavanger.kommune.no
kristin.fjeld-eiken@stavanger.kommune.no
wclarke@stavanger.kommune.no
sven.norland@strand.kommune.no
bjorn.meling@time.kommune.no
ole.geir.gronas@time.kommune.no
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STYRINGSGRUPPA 2-2019
Sak

Tekst

08-2019

Smartkommune som faggruppe i DigiRogaland
• Kristin Barvik orienterte om Smartsamarbeidet.
Historikk, aktiviteter med utgangspunkt i årsrapporten og
strategiprosessen i 2018
• Geir M. Grannes orienterte om Digi Rogaland. Se vedlagte PP
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Ansvar

Fra diskusjonen som fulgte ble følgende notert:
o Kommunene som hittil har vært utenfor
Smartsamarbeidet inviteres til å delta i de fire
faggruppene i nettverket; plan, byggesak, geodata,
utbyggingsavtaler.
o De nye kommunene i samarbeidet bes sende over
kontaktpersoner for disse gruppene til Geir Grannes i
DigiRogaland eller Ola Saua Førland i Greater Stavanger.
o Møtene vil bli lagt til steder med god kollektivdekning fra
hele fylket, fortrinnsvis Sandnes sentrum og Stavanger
sentrum. Det vil bli tilrettelagt for å delta på møtene via
skype.
o Smartkommune er et nettverk bestående av fagpersoner.
Det er ønskelig at DigiRogaland kan bidra til å bringe inn
et sterkere kunde/ bruker perspektiv.

Vedtak:
De noterte innspillene følges opp.

09-2019

Status på anskaffelse - eByggesak
Klepp, Randaberg og Gjesdal har gått sammen om anskaffelse av
felles sak- og arkivsystem og eByggesak.
Orientering v/ Trine Eide Fossmark, Klepp kommune.
Det jobbes med kravspesifikasjonen. Det skal avholdes
leverandørkonferanse. Systemene planlegges implementert i 2020.
Vedtak:
Saken tas til orientering

10-2019

Orientering fra faggruppene
Plan
• Har hatt ett møte i 2019
• Faglig diskusjon og erfaringsutveksling
• Har oppsummert erfaringer med eByggWeb
Byggesak
• Mye faglig erfaringsutveksling
• Skjer mye på nasjonalt nivå
• Samarbeider om tilsyn
• Det oppfattes som veldig uheldig blant de øvrige kommunene at
Stavanger ikke har prioritert å stille på møtene de siste gangene
• Har planer om å gjennomføre egen heildagssamling for
byggesak
styringsgruppa 1-2019.doc
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Vedtak:
Saken tas til orientering

11-2019

Avklaring av vedtak på forrige møte i styringsgruppen
vedrørende anskaffelse av felles geodataportal
I referatet fra møte i styringsgruppen 31. januar 2019, står det
under sak 01-2019 at
«2. Styringsgruppen gir sin tilslutning til følgende handlingsprogram
2019 – 2020:
•

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

Etter at referatet ble sendt ut er det stilt spørsmål om det var dette
man ble enige om. Saken blir derfor tatt opp til diskusjon.
Konklusjonen ble at vedtaket skulle være: Det bør vurderes å
fornye anskaffelse av felles geodataportal i Rogaland, i nært
samarbeid med sentrale brukergrupper.
Prosessen bør starte med en evaluering av dagens løsning ut fra et
bruker/kundeperspektiv.
Vedtak:
DigiRogaland bes evaluere eksisterende geodataportløsning med
utgangspunkt i et brukerperspektiv.

12-2019

Heldagssamling 2019
Følgende innspill ble notert:
Innspill på aktuelle temaer:
• Håndtering av fortetting
• Invitere digitaliseringsminister Nikolai Astrup
• Forholdet mellom politikk og administrasjon. Politikeropplæring.
NKF har gode opplegg for dette.
• Medvirkning. «Nye veier» har gode opplegg for dette. De skal
både bygge fort, samtidig som det skal være god medvirkning.
Fokus på gode eksempler.
Det ble foreslått å gjennomføre en questback for å få innspill på
relevante temaer til samlingen.
Programkomite
• Det er ønskelig å supplere programkomiteen med medlem(er)
fra kommuner utenfor det tidligere Smartkommunesamarbeidet
• Kristin Barvik stiller plassen i programkomiteen til disposisjon.
styringsgruppa 1-2019.doc
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Ståle Undheim går inn i stedet.
Det er opp til lederne av faggruppene å bestemme om de selv
stiller i programkomiteen eller om de overlater plassen til noen
andre i fagruppen.

Eventuelt
Ingen saker.

styringsgruppa 1-2019.doc

