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Under sak
1

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Presentasjon av Evry AS
Presentasjon via Skype, da de ikke hadde mulighet
den dagen de var invitert hit sammen med de to andre
leverandørene.
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Gjennomgang av referat fra sist
Faggruppe digitalisering er flyttet til DP 9.2
Fagsystemene; viktig å få avklart hva som kan
videreføres.

Oppfølging
Ansvar/frist

Stian Eidissen, Hennie
Eidissen og Linda Andreassen
møtes og ser hvem de trenger
med seg fra fagmiljøet. Stian
Eidissen innkaller.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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Stian Eidissen må følge opp kontakten med Bergen
Det er referert til Odd Arne i referatet, rett navn er
Odd Sverre Falck Gundersen.
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Status faggruppe
Arkiv; 2 møter fra sist
Holder på med å konkludere ifht anbefaling av
arkivorganisering i Senja kommune. Dette ferdigstilles
i løpet av de neste to ukene.
IKT; faggruppa delt i 3 prosjektløp; organisering,
nettverksdel, serverplattformdel. Jobbet med strategi
og funnet visjon. Ambisjoner påvirker kostnader, og
det skal være et møte vedr. dette med prosjektledelsen
26.06.18. Det er gjennomført ROS av dokumenter i
sky. Har også involvert alle ansatte innenfor IKT, og
det har vært svært positivt! Oppfordrer flere
faggrupper å involvere flere.
Geodata;
Hadde sist møte i mars. Men det har vært jobbet mye
utenom møter. Det er innvilget frikjøp av Roger Skog
og Odd Sverre Falch Gundersen. Har møte i morgen
for å oppsummere status i de fire kommunene. Tenkt
på kravspekk tekninsk programvare. Holder
planverktøyet utenom. Viderefører de avtalene som
foreligger, de er nye i Lenvik.
Anskaffelser VA, Helse osv? Hvem holder i dette?
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Status IKT plattform og nettverk;
Atea får ansvar for nettverksdesign, det går inn under
regelverket for direkteanskaffelse. Iverksettes i
september.
Etablere Toppdomene, påregnes også på plass i løpet
av september. Rammeavtale på kabling og bokser som
må være på plass. Deretter server/plattform, datarom
for Senja kommune ut på anbud.
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Gjennomgang av milepæler
2. Planlegge og avklare ambisjonsnivå innen 31.12.17.
Hvor mange ansatte har vi på laget, vanskelig å lande
ambisjonene før vi vet administrativ organisering,
bemanning på de ulike avdelingene. Først da kan
ambisjonsnivået landes, forskyves til til 01.03.19
8. Utrede og avklare nytt arkiv med arkivplan,

erfaringsbasert at det må gjøres ferdig utover 2020.
bygges opp løpende og etter hvert som vi vet hvordan
de ulike enhetene og tjenestene blir organisert.
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Møteplan neste halvår
Månedlige møter.

Stian Eidissen sender ut
forslag til tidspunkt, og
booker møterom samtidig.

