Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel

Delprosjektleder: Stian Eidissen
Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer
Til:
Kopi til:
Fra:

DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Prosjekt Senja kommune
referent

Saksnr./Arkivkode

Dato: 11.10.18

Sted
Tilstede
Lenvik Rådhus Stian Eidissen
Hanne Hove
Harald Bjørhusdal
Hennie Eidissen
Linda Andreassen
Vegard Bogstrand
Ann-Heidi SmithMeyer
Andre møtende

Forfall
Svein Pedersen
John Olav
Edvardsen
Geir Indahl
Espen Fagertun
(pga skype ikke
fungerte i Lenvik)

Referent
Ann-Heidi SmithMeyer

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referat fra sist
Referat godkjent.

2

Referat fra faggruppene
Geodata;
Har ikke hatt noen møter siden sist møte i DP.
Faggruppa er i en arbeidsfase, og skal ha et
oppsummeringsmøte av status innen relativt kort tid.

Oppfølging
Ansvar/frist

Arkiv;
Har hatt to møter siden sist møte i DP. Faggruppa har
gitt høringsuttalelse ifht administrativt
organisasjonskart når det gjelder arkiv/kundemottak.
Det er en pågående dialog med arkiv Troms ifht
Linda Andreassen følger opp
uttrekk.
dialogen med arkiv Troms.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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Planlegging av sentralt dokumentsenter og felles
postmottak er påbegynt.

IKT;
Faggruppa har gitt høringsuttalelse til adminstrativ
organisering. De jobber mye opp mot Tromsø
kommune ifht serverplattformen. Jurister jobber når
med hvordan avtalene må utformes.
Vedrørende frikjøp av en IT person til prosjektet;
Forslag om at Hallgeir fra Lenvik frikjøpes. Det er
ennå uklart i hvor stor stillingsprosent.
Noen bekymringer ifht fagsystemer særlig innenfor
helse. I første omgang er bekymringene knyttet til
hvilke systemer som kan videreføres, og hvem skal
evt. jobbe med sammenslåingen av systemene i de fire
kommuene. Delprosjektet påpeker at det er viktig å
være tidlig ute ifht kapasisteten til leverandørene.
En av oppgavene til den frikjøpte IT ressursen vil
være oppfølging av dette sammen med kommunalsjef
på det enkelte området.

3

Papirarkiv hentet av Dansk Scanning. Neste uke
begynner de jobben med å scanne inn dokumentene
slik at dokumenter kan etterspørres.
Eventuelt
8. november; bruker møtet til å jobbe med kravspekk
arkiv.
Desembermøtet vurderes avlyst.

Prosjektleder Hogne Eidissen
bringer informasjon om dette
til DP 9.2.

