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Gjennomgang av referat
Referatet var beklageligvis ikke sendt ut på forhånd,
og ble derfor gjennomgått i møtet. Ingen
bemerkninger.
Rapport fra arbeidsgruppene
9.4.2 IKT og digitalisering:
Det som gjenstår av mandatet er opplæring. Skal ligge
til IKT og leder for IKT-avdelingen. Forslag om at
faggruppa legges som prosjektgruppe under
innplassert leder for IKT.
9.4.3 Geodata:
Det har ikke vært noen møter i faggruppa, men de har
hatt dialog pr tlf. og e-post. De fleste oppgaver til
gruppa er gjennomført og ivaretatt.
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9.4.1 Arkiv:
Vært mye arbeidsmøter den siste tiden, hvor ikke hele
gruppen har deltatt.
Videre fremdrift DP 9.4, herunder gjennomgang
av mål og milepæler:
Gjennomgang av oppgaver, mandat og milepæler.
Oppgaver:
Risikokartlegge eget delprosjekt, ok.
Kartlegge hvilke systemer kommunene har i dag,
oppgraderingsbehov og ambisjoner for utvikling, ok.
Avklare hvilke digitale tjenester som skal være på
plass innen 2020, ok ifht ansatte.
Utarbeide kravspesifikasjon for alle systemer som skal
anskaffes, ok, gjøres av fagansvarlige.
Implementere systemer, teste og gjennomføre
opplæring – driftsfase, gjenstår.
Kartlegge arkiv, ok
Utrede håndtering av eksisterende arkiv som må være
tilgjengelig, ok.
Etablere nytt arkiv, i prosess.
Avslutte eksisterende arkiv, 1.1.20
Matrikkel – etablere prosjekt, planlegge, ok.
Avklare konstruerte gårdsnummer, ok
Omnummerere gårdsnummer, skjer 1.1.20.
Oppgavene er i stor grad gjennomført, med unntak av
det som skjer 1.1.20, samt implementering og
opplæring i systemer. Med bakgrunn i dette foreslår
delprosjekt 9.4 at delprosjektet legges ned, samt at
videre oppgaver ivaretas i linjen.
Hvordan ivareta medbestemmelse og ivolvering av
ansatte/tillitsvalgte når delprosjekter og faggrupper
legges ned? Dette må tas opp med prosjektleder.
Vedtak:
DP 9.4 foreslår til Fellesnemnda at delprosjektet med
faggrupper legges ned, oppgaver og ansvar legges i
linja i hht. videre drift. De respektive ledere
orienteres. Harald Bjørhusdal snakker med Wenche
ifht videre drift. Arve Svestad er orientert. Stian
Eidissen snakker med Hennie Eidissen.
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Annet:
Det har tidligere vært tatt opp ifht ulike vedtekter og
forskrifter, hva må være på plass 1.1.20, og hva kan
forskyves. Hvem holder tak i dette? Eksempelvis;
Lokal vinterforskrift

Adresseforskrifter
Naturlig at kommunalsjef for hvert område skaffer seg
en oversikt over hvilke vedtekter og forskrifter det
gjelder på sitt område.
Hva er status ifht harmonisering av avgifter som f.eks
renovasjon, slam etc?
Ann-Heidi tar dette opp med resten av
prosjektledelsen.

