SENJA KOMMUNE

Til medlemmer i styringsgruppe delprosjekt 9.4 kommunereformen

Dato: 22.01.2018

Referat fra møte i styringsgruppe delprosjekt 9.4 Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel kommunereformen Senja kommune

Tid:
22.01.2018
Sted: Lenvik Rådhus
Referent: Stian Eidissen

Til stede:
Linda Andreassen – Informasjonsutvikler Tranøy kommune
Stian Eidissen – Leder IKT Lenvik kommune
Hennie Eidissen – Arkivleder/fagleder Kundetorg Lenvik kommune
Harald Bjørhusdal – Fagleder Geodata Lenvik kommune
Svein Rolf Pedersen – IKT Torsken kommune
Hanne Hove – Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Lenvik
Espen Fagerthun – IKT Berg kommune

Innkalt, men ikke til stede:
Geir Indahl – Hovedtillitsvalgt Skolelederforbundet Lenvik lokallag
John Olav Edvardsen – Leder IKT Tranøy kommune

Delprosjekt 9.4 kommunereformen Senja kommune

Innledning:
Stian Eidissen leder møtet, 2 har gitt beskjed om at de ikke kommer.

Saksliste:
1. Oppsummering fra faggruppene.
2. Faggrupper for Servicetorg og politisk saksbehandling.
3. Gjennomgang av milepælplanen. Hvor er vi?
4. Saker til statusmøtet med delprosjekteierne og prosjektledelsen.
5. Eventuelt.

Problematisk i forholdt til å få samlet de involverte i arkivgruppa. De som er igjen må bare
gjøre det som de tror er rett for å komme videre. Digitaliseringsprosjektet spiser opp tid, men
deler av prosjektjobben gjøres der.
IKT har hatt leverandører inn for gjennomgang om hva som kan leveres. Har også hatt møte
med Hogne om ambisjonsnivå og organisering i ny kommune
Matrikkel er ikke ferdig med Ros, og har ikke hatt fagmøter siden sist prosjektmøte. Mye jobb i
matrikkelen utenom møtene.
IKT ligger litt ettermilepælene, men må ta avgjørelse om driftsmodell i begynnelsen av mars.
Digitaliseringsprosjektet driver frem kartlegging. Ellers er neste prioritet å begynne å se på
kravspesifikasjon for nytt arkiv.
Matrikkelplanleggingen er godt i gang. Endringen i arkivnøklene må gjøres etter 31.12.2019
Alle veinavn som må endres er ok. Har søkt om adressekodeendring og gårdsnummerserie til
kartverket.
Gjennomgang av punkter som skal tas opp i møtet med delprosjektene og prosjektledelsen.







Ta opp hvordan IKT-biten skal bli hensyntatt i alle prosjektgruppene. Gjelder også
arkiv.
Vegard Bogstrand inn i 9.4.
Eiendomsskatt, retaksering?
Felles mal for møtenotat.
Hva kan vi bruke penger på? Konsulenter?
Hvordan skal vi forholde seg til innkjøp, styrking av dette.
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Tidspress for å både drifte egen kommune samtidig som man bygger ny. Overtid/fleks.
Bruke midler fra prosjekt for å avlaste i egen kommune. Evt. Samordne mellom
kommunene.
Faggruppemøtereferat på web?
Kundetorg og post/arkiv bør ikke være sammenslått. Stor jobb på arkiv.
Hvorfor er tillitsvalgte tatt ut fra faggruppene?
Servicetorg er ikke nevnt i styringsdokumentet. Bør det ligge under delprosjekt
Informasjon ?
Er rosanalysene lagt frem for prosjektgruppa?
Styrking av arkivbiten, problem å få samlet alle.
Avklaring om jobb i ny kommune. Være med å forme sin egen arbeidsplass.
Rydde opp i Faggruppene i styringsdokumentet, og Harald inn i delgruppa.

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
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