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Referent
Ann-Heidi SmithMeyer

Referat fra forrige møte
Faggruppe for digitalisering er foreslått flyttet til DP
9.1. Det har vært møte mellom prosjektledelsen, leder
for DP 9.4 Stian Eidissen og Vegard Bogstrand etter
forrige møte i DP 9.4, og landet på at dette er et
arbeid som må prioriteres og det skal lages en egen
arbeidsgruppe. Det foreligger noen forslag på
personer som kan sitte i en slik gruppe som har et
ekstra engasjement for digitalisering. Mandat til
gruppa er ennå litt uklart. Men å utarbeide en digital
strategi vil være et av mandatene.
I tillegg til dette er det hensiktsmessig å etablere en
faggruppe som gir innspill på hvilke fagssystemer de
har, og hva som fungerer og hvilke krav som

Oppfølging
Ansvar/frist

Innhente juridisk kompetanse
for å vurdere innkjøp. Er dette
gjort? Prosjektmedarbeider
Ann-Heidi Smith-Meyer
sjekker dette opp med
prosjektleder Hogne Eidissen.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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fagssystemene må levere. (barnevern, skole, helse
etc). Barnevern har felles system, kan det videreføres?
Skole har pr i dag et system som ikke er ønskelig å
viderføre. Er det hensiktsmessig at dette legges i
mandatet til faggruppe 9.1.3 og 9.1.4? Stian Eidissen,
leder for DP 9.4, tar dette opp i møtet med
delprosjektlederne.
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Ikke vært i kontakt med Bergen ifht anbefaling. Dette Stian Eidissen ansvarlig for å
gjøres til neste møte.
kontakte Bergen jf forrige
referat.
Gjennomgang fra faggruppene;
Arkiv; Vært på bedriftsbesøk i Sandefjord og Bærum.
(Kom hjem i går kveld). Sett på dokumentsenter. Fått Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sjekker
bekreftet at vi er på rett spor ifht hva som er tenkt.
med prosjektmedarbeider Elin
Det lages et notat som sendes medlemmene i DP.
Tjelsund kommune og Skånland kommune deltok på Byberg om
kommunikasjonsgruppa har
turen, og vi tenker å trekke veksler på hverandre
sett på hvordan servicetorget
ettersom de også er i en sammenslåingsprosess.
Faggruppa mener at arkiv bør være organisert for seg skal organiseres, og melder
tilbake til DP 9.4.
selv, og at servicetorg bør ligge sammen med
informasjon/kommunikasjon.

Lenvik kommune opplever at de ikke har blitt
forespurt om hvordan det bør være organisert og hva
som blir best ifht service og arkiv. Pr i dag har det
vært fokus på å få organisasjonskartet på plass i stort,
og når kommunalsjefene er på plass vil de være med i
utarbeidelsen av mer detaljert organisasjonskart.
Prosjektleder for innkjøp av sak/arkiv, vil det bli en
egen innkjøpansvarlig? kravspekkutarbeidelsen.
Hennie Eidissen trenger raske avklaring på dette.

Digitalisering av arkiv; det er frist for innlevering av
tilbud 30. april.
Geodata;
Grundig kartlegging ifht hvilket datagrunnlag som
foreligger i de 4 kommunene. Ingen hadde kartlagt
saksbehandlingsreglene for kommunale avgifter,
derfor har faggruppe Geodatoa tatt ansvar for dette.
Rapport legges frem for prosjektleder Hogne Eidissen
i morgen. Forslag om å frikjøpe Roger Skog og Odd

Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sjekker
dette med prosjektledelsen, og
gir tilbakemelding til Hennie
Eidissen.

Arne Andreassen i 80% stilling ut prosjektperioden.
Det jobbes mye mellom møtene.
Faggruppa jobber også med skolekretser og
valgkretser, sendt henvendelse til rådmennene i de
respektive kommuner.
IKT;
Prøver å ha ukentlige møter. Leder for faggruppa er
John Olav Edvardsen fra Tranøy, men han er p.t i
pappapermisjon. Hallgeir Torgersen fra Lenvik
overtatt som leder for faggruppa inntil John Olav
Edvardsen er tilbake.
Søkt om midler hos fylkesmannen ifht å ansette
prosjektleder, men fikk ikke midler. Det er foreslått til
prosjektledelsen å ansette IT leder i Senja kommune
snarlig.
Det vil bli gjennomført en strategisamling for IKT
medarbeiderne i de fire kommunene ifh skal IKT
strategien til Senja kommune være. Ekstern
prosessleder.
Hatt bredbåndsfylket på besøk, men det foreligger
ikke fått rapport fra dette ennå, det purres på.
Hatt kontakt med innkjøpsservice.no. Kom så nært
opp til 100 000,- at det må sjekkes nærmere, før det
evt. gås videre med.
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Alle som jobber med IT i de 4 kommunene har vært
samlet til pizzaprat ifht hvordan skal det være i nye
Senja kommune, og hva den enkelte kan tenke seg å
jobbe med.
Nytt møte 26.04.18
Neste møte i DP 9.4
7. juni utgår fordi det innkalles til Lenvik kommune
har ledermøte på Sommarøy da. Ny dato for DP 9.4;
torsdag 14. juni 2018.
Neste møte vil det være hensiktsmessig å gjennomgå
milepælene til DP 9.4, og gjøre opp status ifht det.

