Smartkommune
Arbeidsplan 2018 og 2019
Styringsgruppen og felles
•
•
•
•

2018
4 møter?
Opprette gruppe for forbedringer av eByggWeb (Oppfølging av
eByggWebsamling)
Heldagssamling?
Strategiarbeid?

•
•
•
•
•
•
•
•

2019
4 møter (30/1, 3/4, 2/10, 4/12)
Heildagssamling i september.
Formalisere Smartkommune som en del av DigiRogaland-paraplyen,
gjennom å inngå som faggruppe i dette nettverket.
Videreføre arbeidet med kompetanseheving og prosessforbedring
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 byggesaker.
Følge opp arbeidet med utvikling av nasjonal løsning ePlansak.
Markedsføring og opplæring i brukerløsninger overfor sentrale
brukergrupper.

Plangruppen
2018
•
•
•
•

4 møter?
Fortsette arbeidet med oppstartsmøte mal
Følge aktivt med i arbeidet med ePlansak
Bidra aktivt i det nasjonale prosjektet om reguleringsbestemmelser,
Wenche deltar
• Møte med gruppe for utbyggingsavtaler om
gjennomføringsstrategier.
• Erfaringsutveksling
o Områdeplaner i samarbeid med private.

•
•
•
•
•
•

2019
4 møter (19/2, 21/5, 10/9, 10/12)
Endring i plan – hvilke endringer skal behandles som en enklere
prosess og hvordan skal prosessen være
Planinitiativfasen – kommunikasjon/ informasjon med næringen
Grønn by – workshop om gode uterom og kvalitetskrav
Følge med på ePlansak
Evaluere eByggweb – bruk og funksjonalitet

Geodata
•
•
•
•
•

2018
3 møter
Erfaringsutveksling meglerpakker
Forbedre kartløsningene
Sentral kartbase SFKB og skytjenester – hva vil det medføre for
kommunene
Følge med på utvikling av kart og info til publikum, med tanke på
at våre løsninger trolig skal fornyes om få år.

•
•
•
•
•
•

2019
3 møter
Evaluere eByggweb. Bringe klarhet i hva som fungerer og hva som
ikke fungerer (sammen med gruppen for byggesak).
Følge med på utvikling av kart og info til publikum, med tanke på at
våre løsninger trolig må fornyes
Følge med på utviklingen innenfor ny teknologi (droner og AR)
I større grad eksponere og markedsføre kompetanse/ verktøy innad
i kommunen (f.eks i forhold til visualisering)
Utfordre kartverket

Utbyggingsavtaler
•
•
•

2018
4 møter?
Møte med plangruppa om gjennomføringsstrategier.
Innspill til dep. om mangel på regler for justeringsrettsavtaler

•
•
•

2019
3 møter (31/1, 24/5 pluss ett i løpet av høsten)
Eiendomsrett, kirkelige eiendommer
Prinsipper for prising av rett til erverv eller bruk av kommunal grunn. Det
forutsettes at den enkelte har foretatt en kartlegging av praksis i egen
kommune i forkant.

Byggesak
2018
•
•
•
•
•

4 møter?
Tilsyn – felles rutiner og maler
Heldagssamling byggesak
Gjennomgå maler – klart språk
Hvordan håndtere søknad om vei og VA prosjekter - oppfølging

2019
•
•
•
•
•
•

4 møter inkl heldagssamling
Heildagssamling byggesak
Tilsynssamarbeid og erfaringsdeling
Hva kreves ved søknader, mottakskontroll
Evaluere eByggweb. Bringe klarhet i hva som fungerer og hva som ikke
fungerer (sammen med Geodatagruppen)
Sette Smartkommune sine løsninger på dagsorden hos
næringsforeningen

