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Heldagssamlingen 2019 - evaluering

Felix orienterte om hovedtrekkene i resultatene fra questback
evalueringen. Det gis jevnt over gode tilbakemeldinger.
Følgende innspill ble notert:
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Starttidspunktet om morgenen bør vurderes med tanke på
de som kommer tilreisende fra nordfylket
Med utgangspunkt i at folkevalgt meldte avbud som
innleder kvelden før samlingen, bør det tas høyde for at
det er en viss risiko med å ha folkevalgte som innledere,
evt. bør en sørge for å ha back up
Enkelte syns det var litt mye digitalisering på fellesdelen
På bakgrunn av suksessen med Lars Helle bør en vurdere
å ha et kåsørpreget innlegg også til neste år

Det ble konkludert med at heldagssamlingen har funnet en
god form som bør videreføres.
Vedtak:
Innspillene er notert og tas med i arbeidet med
heldagssamlingen 2020.
15-2019

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.
• Tieto er valgt som leverandør på sak og arkiv og public 360
• Skal gå videre med eByggesak til våren

Sandnes bruker Tieto som leverandør og opplever at
problemer ikke blir prioritert. Nå som flere kommuner bruker
samme leverandør bør kommunene stå sammen for å pushe
leverandøren.
I diskusjonen kom det fram at Haugesund, Time, Hå og Sola
bruker Acos som leverandør.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering
16-2019

Forprosjekt ny kartløsning

Saken ble grundig diskutert og det var bred enighet om at det
bør igangsettes et forprosjekt i tråd med forslaget som ble
presenter i saksframlegget.
Følgende momenter fra diskusjonen ble notert:
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Flere sluttet seg til oppfatningen om Smartkommune
sannsynligvis betaler en høy pris for en løsning som etter
hvert framstår som noe utdatert.
Flere sluttet seg også til at dette bør være et godt
samarbeidsprosjekt mellom Smartkommune og Digi
Rogaland.
Det er viktig å vektlegge brukerperspektivet.
Sluttbrukerne må defineres og være i fokus. Viktig å
innhente kunnskap om brukernes behov
Tilnærmingen må være i tråd med prinsippene for
tjenestedesign

Sammensetning av styringsgruppe ble diskutert. Følgende
innspill ble notert:
• De ulike faggruppene (Plan, byggesak og geodata) bør
være representert i styringsgruppen, samtidig som det bør
være geografisk spredning.
• Det bør også være med noen fra førstelinjen. De har ofte
god kunnskap om hva brukerne er opptatt av
Følgende konkrete forslag/ innspill på kandidater til
styringsgruppen ble notert:
• Hå har gode kandidater innenfor flere fagområder
• Sola har en god kandidat innenfor Geodata (Olav
Aleksander Naurstad)
• Fra Byggesak stiller Mette Brox, Sandnes
• Fra Plan stiller Tonje Kvammen Doolan, Randaberg
•

Det var enighet om at Kristin, Felix og Ola tar kontakt med
Digi Rogaland for å diskutere forslaget til forprosjekt og
eventuell sammensetning av styringsgruppe.

Vedtak:
• Det arbeides videre med forprosjektet i tråd med
saksframlegget samt innspill som ble gitt i diskusjonen.
• Det tas kontakt med Digi Rogaland med sikte på å
iverksette forprosjektet som et samarbeid mellom
Smartkommune og Digi Rogaland.
17-2019

Orientering fra lederne av faggruppene

Plangruppen:
• Har hatt ett møte i 2019. Avlyste et møte i vår og et i høst
pga få/ ingen tema å ta opp, samt at det siste møtet var
tett opp til heldagssamlingen.
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Opplever at mange av de tingene som det var fokus på
tidligere nå er gjennomført, og at det derfor er mindre
behov for møter.
Ser en tendens til at det er de mindre erfarne som deltar
på møtene. Dette er uheldig, siden det da er vanskelig å få
gode diskusjoner om de viktige temaene.

Har tatt opp følgende tema:
• Årsrapport 2018
• Årsplan 2019
• Evaluering av eByggWeb
• Endring av plan – planendringer
• Innspill til heldagssamling 2019
• Temakart Rogaland – samling av konsekvensutredninger
• Gjennomført workshop med Grønn by om
uteoppholdsareal
• Eplehagefortetting – tema på heldagsmøte
Har oppnådd følgende så langt:
• Felles saksflytmal
• Felles startpakkemal
• Felles – nasjonal mal for reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse
• Felles mal for planinitiativ
• Felles sjekkliste ROS-analyse
Byggesaksgruppen:
• Det har ikke vært møter i selve byggesaksgruppen i 2019,
men det har blitt gjennomført møter innenfor spesifikke
faglige temaer som tilsynssamarbeid og mottakskontroll.
• Oppfatter at man står ved et veiskille ved at mye av det
som gruppen tidligere hadde fokus på nå er gjennomført.
• Framover ønskes det å ha større fokus på omdømme og
hvordan brukerne opplever tjenesten.
• For å få faglig gode diskusjoner er det viktig at det er
erfarne medarbeidere som stiller på møtene
Geodatagruppen:
• Har hatt to møter i 2019.
• Oppfatter at aktiviteten er lav, litt som følge av «mangel»
på oppgaver. Mye av sakene som det var fokus på
tidligere er nå gjennomført.
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Har tatt opp følgende tema:
• Forsøkte å forhandle på pris fra Nois ifm kostnader for
teknisk endring ifm kommunesammenslåing. Opplevde lite
forhandlingsrom.
• Rydding og redigering i portalen for å gjøre de lettere for
kundene å finne fram.
• Noen kommuner opplever et visst press fra Norkart om å
bruke deres løsning for automatisk genererte
situasjonskart og betale stykkpris. Har blitt enige om at
kommunene får bruke portalen gratis så lenge Greater
Stavanger v/ Smart har en løpende driftsavtale.
• Geosynk fra matrikkelen ble vurdert, men prisen var for
høy.
• Lene Dalsegg har vært Smartkommune sin representant i
faggruppe web og fortsetter med det i 2020. Gruppen har
som mål å påvirke videreutvikling av Webinnsyn og
Geoinnsyn.
• Arbeidsplan for 2020 vil bli tatt opp på møtet i slutten av
november.
Gruppen for utbyggingsavtaler:
• To møter er så langt avholdt i 2019 og det tredje avholdes
21/11
Har tatt opp følgende tema:
• Prinsipper for prising av rett til bruk/ kjøp av kommunal
grunn
• Kirkelige eiendommer
18-2019

Arbeidsplan 2020

Plangruppen
• Arbeidsplan 2020 vil bli tatt opp på møtet 10. desember
Følgende innspill er mottatt (kun internt Stavanger
kommune):
• Handel og service i bydelssentre – hvordan følge med over
tid hva som eksisterer og hva som kommer til
• Mobilitetsplaner
• Kommuneplanlegging, behov for egen gruppe?
Erfaringsutveksling. Planlegging i sjø.
• Medvirkning – erfaring og prosesser
Innspill fra styringsgruppen:
• Samskaping
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Smarte byer/ bygder
Brukerundersøkelse. KS har gode opplegg for dette.

Byggesaksgruppen
• Videreføre det som står på planen for 2019, pluss
• Pushe Akos sammen med kommunene som har valgt
samme leverandør
• Fokus på omdømme og hvordan brukerne opplever
tjenesten
• Brukerundersøkelse
• Holde seg orientert og oppdatert om hva som foregår på
nasjonalt nivå innenfor fagområdet
Geodatagruppen:
• Arbeidsplan 2020 vil bli tatt opp på gruppens møte 26.
november
Gruppen for utbyggingsavtaler:
• Arbeidsplan 2020 vil bli tatt opp på gruppens møte 21.
november

13-2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020

I forbindelse med budsjettet for 2020 ble det pekt på at
kommunesammenslåinger medfører at det vil bli tre færre
kommuner å fordele utgiftene på i 2020. For å opprettholde
samme inntektsnivå som tidligere bør derfor kommunenes
innbetaling økes fra kr. 35.0000 til 45.000 per år.
•
•
•

Styringsgruppen godkjenner foreløpig regnskap for 2019
Styringsgruppen godkjenner budsjettet for 2020 og tar
stilling til eventuell bruk av midlene som er til prosjektets
disposisjon på et senere tidspunkt.
Sak om å øke innbetalingen per kommune fra 35.000 til
45.000 kroner for 2020 vil bli fremmet på neste møte i
styringsgruppen.
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