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Møtedato:
Referent:
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Navn
Stian Rugtvedt
Trygve Valen
Anne Auglend
Trond Froestad
Hilde Gunn Bjelde
Steinar Haaland
Svein Kjetil Rønnevik
Årstein Skjæveland
Ola Saua Førland
Felix Laate
Haldis Karine Nilsen
Irene H. Tjøstheim
Trine Eide Fossmark
Kåre Strand
Helge Koll Frafjord
Kristian Harestad
Anne-Kristin Gangenes
Inger Narvestad Anda
Kristin Barvik
Mette Brox
Hans Einar Thorset
Ståle Undheim
Anita Wirak
Gunn Jorunn Aasland
Ingrid Overegseth Foss
Sven Norland
Bjørn Meling

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

E-post
stian.rugtvedt@asplanviak.no
trygve.valen@asplanviak.no
Anne.auglend@fagforbundet.no
Trond.froestad@fagforbundet.no
Hilde.gunn.bjelde@finnoy.kommun.no
sha@forsand.kommune.no
skr@forsand.kommune.no
Arstein.skjaeveland@gjesdal.kommune.no
Ola.forland@greaterstavanger.com
felix@greaterstavanger.com
haldis.nilsen@hjelmeland.kommune.no
irene.holtatjostheim@ha.kommune.no
tefo@ha.kommune.no
kare.strand@klepp.kommune.no
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
kristian.harestad@sandnes.kommune.no
anne-kristin.gangenes@randaberg.kommune.no
Inger.narvestad.anda@rennesoy.kommune.no
kristin.barvik@sandnes.kommune.no
mette.brox@sandnes.kommune.no
hans.einar.thorset@sola.kommune.no
stale.undheim@sola.kommune.no
anita.wirak@stavanger.kommune.no
gunn.jorunn.aasland@stavanger.kommune.no
ingrid.overegseth.foss@stavanger.kommune.no
Sven.norland@strand.kommune.no
bjorn.meling@time.kommune.no
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Referat fra møte 17.02.17
Ingen merknader.
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Seminar om eByggWeb
Trygve orienterte.
Seminaret ble holdt 4. april. Det var 43 deltakere på seminaret
Norconsult har laget følgende oppsummering for videre arbeid:
På workshopen ble vi enige om en 3 trinns prioritering:
1. Oppgradere dagens løsning til nyeste versjon (GeoInnsyn
3.0 / eByggWeb 3.0
2. Forbedring av visning av dokumenter og milepæler
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3. Utvide løsningen til å inneholde flere tjenester til publikum
der kartet er et naturlig utgangspunkt
a. Vise hvilken skolekrets en eiendom tilhører
b. Sende inn byggesøknad
c. Bestille situasjonskart
d. +++

For å komme videre med punkt 2 og 3 ønsker Norconsult at det
nedsettes en brukergruppe fra SMART-kommunene. Denne
gruppen bør bestå av 4 til 5 personer. Hovedfokuset til gruppen vil
være å jobbe med brukerbehov. Det må derfor være personer som
kjenner behovene til sluttbrukerne. Det vil i første omgang
arrangeres en workshop der man går i dybden på punkt 2.
Det presiseres at punkt 1 er en forutsetning for å komme videre
med implementering av punkt 2 og 3. Det vil ikke skje vesentlig
videreutvikling av gammel løsning da teknologien i denne er
såpass utdatert at dette ikke er hensiktsmessig.
Vårt ønske er å få til en workshop med brukergruppen i løpet av
juni.
Gruppene er positive til en brukergruppe fra Smart, og vil gjerne delta.
Brukergruppen settes sammen og møtes etter vi har fått ny versjon på
plass.
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Ny versjon av eByggWeb
Vi har mottatt tilbud på ny versjon av eByggWeb. Tilbudet var vedlagt
innkallingen.
Styringsgruppa vedtar at vi skal gå til anskaffelse av ny versjon.
Greater Stavanger dekker kostnaden.
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Trygve Valen

Trygve Valen

Heldagssamling i september
Heldagssamlingen er planlagt til onsdag 6. september på hotell
Residence.
Komite for heldagssamlingen er leder i styringsgruppa, lederne i plan-,
geodata-, og byggesaksgruppa, samt prosjektleder. Gruppa har hatt
tre møter.
Foreløpig program ble gjennomgått. Dette sendes ut før sommeren slik
at alle kan holde av datoen. Endelig program med påmelding sendes
ut i midten av august.

Trygve Valen

Egenandelen blir i år 600 kroner.
Det bør vurderes om innleggene på fellessamlingen kan streames.
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Rekkefølgekrav, orientering om avklaringer fra fylkesmannen
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Til forrige møte ble det sendt ut notat fra Wenche Clarke (Stavanger)
og kommentar fra Wenche Gusdal (Sola).
Gruppe for utbyggingsavtaler følger denne saken, de venter nå på svar
fra departementet. Det er ikke mottatt avklaring fra departementet.
Styringsgruppa holdes orientert om arbeidet.

Gruppe for
utbyggingsavta
ler

Sandnes har sendt inn spørsmål om refusjonsording til departementet.
Brevet er vedlagt referatet.
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Nytt fra eByggesak, eByggesøk og ePlansak
eByggesak er et verktøy for byggesaksbehandlere. Det foreligger
kravspesifikasjon for løsningen. TIETO har utviklet løsning for
Trondheim, de øvrige arkivleverandørene er i gang med utvikling.
Sandnes er klar til å anskaffe TIETO sin løsning.
Ny versjon av eByggesak er på høring, se
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/ny-versjon-avebyggesak-pa-horing/
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.

ePlansak. Det er utarbeidet en versjon til kravspek som skal ut på
høring.
Sak/arkivleverandøren TIETO samarbeider med Norkart om utvikling
av løsninger for byggesak og kommunalteknikk. Prosjektet kalles «den
digitale kommune» Stavanger, Sandnes og Bærum er med i
samarbeidet. Se (nettside)
https://www.norkart.no/product/den-digitale-kommune/
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Nye nettsider for smartkommune
Arbeidet er godt i gang, det foreligger en tilnærmet ferdig løsning. Det
gjenstår noen justeringer og kvalitetssikring. Adressen er
www.smartkommune.no

Felix Laate
Trygve Valen

Det ble diskutert arkivplikt for møtereferater og lignende for
smartkommune. Det ble konkludert med at det er Greater Stavanger
som har den formelle arkivplikten.
Kommunene på Jæren fra Hå til Randaberg diskuterer digitalisering
generelt, og evt. samarbeid. Kan nettsida vår være en delingsside?
Hva med navnet og domenet smartkommune.no?
10

Digitalisering av byggesaker – status i kommunene
Trygve har sendt ut spørsmål til alle kommunene, og har mottatt svar
fra 13 av 14 kommuner. Den viser:
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Ferdig med digitalisering:
Hå, Sola
Kontrakt inngått, arbeid pågår:
Hjelmeland, Sandnes, Stavanger, Strand
Beslutning tatt, ikke inngått kontrakt:
Klepp, Time, Forsand, Gjesdal, Randaberg, Rennesøy
Ikke planer om digitalisering:
Finnøy
Oversikt er vedlagt referatet
Sola har åpnet byggesaksarkivet for publikum, link:
https://www.weblager.no. Flere kommuner vurderer dette, og har det
med i anbudspapirene.
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Møteplan for 2017
Møter i styringsgruppa:
 Torsdag 19. oktober (Flyttet, Trygve sender ny innkalling)
 Fredag 15. desember
Møteinnkalling er sendt i outlook.

Trygve Valen

Fellessamlinger
 Onsdag 6. september – heldagssamling smartkommune
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Eventuelt
Kåre Strand slutter i smartkommune. Fortsetter i Klepp kommune som
ass. rådmann og skal jobbe med næringsutvikling. Kåre har vært med
siden starten i smartkommune, og vi takker for innsatsen.

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