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Referat fra forrige møte
Fagmiljøet eier for sitt system og ansvarlig for å
utarbeide kravspekk. IT suplerer ifht systemer i
bakgrunn. Stian deltatt i møte med DP 9.5 og fått
avklaringer. Viktig å få satt i gang flere fagmiljøer for
å få dette på plass. PL sender ut bestilling
Hogne; hentes inn bistand ift innkjøp. Tilbud på
rammeavtale.
Digital strategi i Lenvik, naturlig at det videreføres og
blir en del av Senja kommune. Men det har ikke fulgt

Oppfølging
Ansvar/frist
Stian må sende ut referat fra
møte med delprosjektlederne.
Samt oversikt over
kartleggingen som er gjort.
Ann-Heidi sender forespørsel
til rådmennenne om å utpeke
noen som kan sitte i
faggruppe digitalisering.
(Helse, service, byggesak,
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noen økonomiske midler med fra lokal kommune.
Hvordan forankrer vi det? Må ligge i DP 9.4, og
faggruppe IKT. Så løftes evt. til annet DP før
behandling i FN. NB! Digitalisering omhandler
alt/heldigital kommune. Må løftes til de som styrer
med budsjett for 2020.

skole osv). Digitalisering er
ikke bare IKT!
Vegard leder denne
faggruppa.

Innspill ifht organisering:
Vegar mener digitaliseringssjef muligens bør ligge i
strategisk ledelse? Ikke naturlig at det er IT sjef som
skal være ansvarlig, da det handler om personal etc.
Kompetanse og utviklingsenhet i den nye kommunen?
Digitalisering handler om å jobbe på en annen måte.
Kommunenes tidsbruk i prosjektet;
Hanne Hove (TV) tar opp at daglig drift i kommunene
skal ivaretaes, samtidig som det er mange
arbeidsoppgaver inn i prosjektet. Fremstår som at det
er ulike system i de fire kommunene. Er det slik at
noen får noen overtid og noen ikke? Bør være mest
mulig likt. Det er viktig å avklare oppgaver og
arbeidsforhold, samt å følge lov og avtaleverk.
Hogne Eidissen (PL) sier at det forventes ikke at folk
jobber gratis. Men den enkelte arbeidstaker må ta det
opp med den enkelte leder i den enkelte kommune.
Prosjektledelsen har ikke makt og myndighet til å
legge disse føringene. Det må gjøres administrative
prioriteringer i den enkelte kommune. Noen oppgaver
må legges bort i hjemkommunen.

Hogne tar opp som sak i det
utvidete ledermøtet.
Administrativ
avklaring/prioritering.

NB! Alle MÅ dokumenter timebruk/føre timelister og
sende til sin nærmeste leder.
Det er sendt ut maler som skal benyttes ved utfylling. Svein Pedersen sender malen
Leveres nærmeste leder i egen kommune. Hver
til Stian som viderformidler til
kommune sender refusjonskrav/dokumentasjon til
resten av gruppa.
Torsken kommune. Ingen i DP fra Lenvik har mottatt
malene.
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Status i faggruppene
Det må utarbeides kravspekk for sak/arkiv, hvilket
nytt system skal vi ha. IKAT kan kun kontrollere, de
går ikke inn i og utarbeider kravspekk. Hvem kan vi
etterspørre hjelp fra? Hva ser vi etter? Definere
behov!
Sak/arkiv system har betydning for fagssystemer som
velges, skal vi ha skytjenester, eller serverløsning?
Arkiv er den første anskaffelsen som må gjøres. Da
kan kravspekken til fagsystemene tilpasses
arkivsystemet.

Skal det for eksempel være frittstående arkivkjerne vs
sak/arkivsystem?
Bør ut på anbud i løpet av 2018.
Hvem kan lede denne faggruppa? (En
Hogne tar det opp i PL
anskaffelsesprosjektleder som kan følge andre
mandag og gir tilbakemelding.
faggrupper også?) Kan Vegard frikjøpes noe fra sin
stilling? Med midler fra prosjektet. Eller innhente
kompetanse fra firma? Ifht kravpekk, innhente tilbud
osv. (innkjøpskonsulent). Dialoginnkjøp.

Arkiv;
Hatt 2 møter. Jobber godt, men det er hektisk. Jobbet
mye med planlegging av oppgavene. Utarbeidet
aktivitetsplan. Klar for å få noe på papiret for å
synliggjøre oversikten og holde fristene. Har Berg
kommune oversikt? Espen Fagerthun (med ansvar for
IKT) bidrar i dette arbeidet, og formidler til de som er
ansvarlig for arkiv i Berg. Forsøker å få neste møte i
Berg i stedet for Torsken.
Geodata;
Møte med kartverket 23. februar. Ikke vært noe møte
i faggruppa etter dette. Vært på bedriftsbesøk i Berg,
Tranøy og Torsken. Her har de sett på
arbeidsmetodikk på geodata, gebyrer, eiendomsskatt
og matrikkel. Kommer en oversikt til PL. Møte i
morgen med planfolkene i Lenvik; programvare,
anbud osv. Laget et utkast til mandat, ikke fått drøftet
med faggruppa. Sendes til Stian og Ann-Heidi.
Det må gjøres en del kommunale vedtak ifht
sammenslåing av kretser etc.

Harald sender henvdendelse til
rådmenn i hver kommune.
Harald sender utkast til
faggruppens mandat til Stian
(leder for DP) og Ann-Heidi
Si PL.

IKT
Har tett dialog, og mange småmøter og skype.
Vært på studietur ifht å se på løsninger.
Bredbåndsfylke vært inne i Tranøy og Berg. Torsken
og Lenvik hadde god kontroll. Møte med de i
morgen; plan/forslag om hvordan sammenslåingen bør
gjøres. OBS! De vil prøve å selge produktene sine,
men det er IKT oppmerksom på.
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Tilbakemelding fra IKT-arbeidsgruppa sin
studietur
Besøk i Tønsberg, Jarlsberg IKT;
(sammenslåing av 5 kommuner, IT-avdelingene
samlokalisert, men serverere i hver respektive
kommune). Sak/arkiv og økonomisystemene felles.

Undersøke hva Bergen
kommune har. Bestilling til de
ifht anbefaling ifht IKT og
arkivsystem.

Bare startet opp, og finner ut av ting etter hvert.
Hvordan spisse avdelingen? Hvilke team skal
være/innhentet lærere, sykepleiere osv ifht å bygge
fagssystemene.
Viktig med gode nettverksløsninger, og felles
systemer/wifi etc. Oppgradering hvert 4. år, som også
ligger i økonomiplanene også.
De hadde tydelige rolleavklaringer;
Hvem er systemeier? (kommunalsjef for helse systemeier for det fagssystemet).
Viktige avklaringer;
• Hvem er systemansvarlig?
• Hvem er superbruker?
• Hvem er brukere?
Digitale Gardemoen;
IT-samarbeid mellom 6 kommuner. Ca 40 stk i
avdelingen. Gått på en blemme ifht å miste ansatte;
noen sa opp selv da de opplevde seg overflødig på
sikt. Fikk ikke den løsningen de etterspurte, og måtte
derfor leie inn servere og konsulenter osv i etterkant
for å drifte.
Moss har lagt alt ut i sky hos Microsoft, men var ikke
klar for å ta imot besøk.
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Om man skulle valgt plattform i dag, så hadde DP 9.4
valgt et hybrid system; noen tradisjonelle servere, og
noe i sky. Det er for tidlige å gå med alt i sky på
grunn av hastighet, lovverk, hvor er det lovlig å lagre
ulike opplysninger og dokumentasjon? Ulikt
reglement ifht å lagre i Norge og utlandet. Viktig å
velge en løsning hvor det er mulig å gå i sky med alt
på sikt.
Møte med linjeleverandør i morgen.
Hvilke systemer må/kan videreføres?
Prioriteringer. Hva må evt. til for å kunne si noe
om det?
DP 9.1 setter ned faggruppe og kartlegger system og
meldinger. IKT og arkiv hensynstas i dette arbeidet.
(Ikke sitte i gruppa, men det må være
kommunikasjon). Helse, skole osv. må si noe om hva
sine fagssystemer må inneholde. Og melder tilbake til
DP 9.4.
Hva MÅ være på plass 01.01.2020 og hva kan
forskyves? Er det klart for å si noe om dette? Hva
må evt. til for å kunne si noe om det?
I sammenheng med pkt. 3

Hogne gjennomgår mandatet til DP og hvilke
prioriteringer som PL mener er viktig.
Kartlegging gjort, fagsystemene må si noe om hva
som trenges, melde til DP 9.4, som igjen anbefaler til
PL som avgjør. Deretter til innkjøp. (DP 9.5)
Arkiv
Sak/arkiv
IT plattform
Økonomi
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Møteplan;
19. april, Lenvik Rådhus
7. juni, Lenvik Rådhus

