
 

NOTAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPE EDB SAK-/ARKIVSYSTEM FREDAG DEN 30.11.2007 KL 1000-
1230 HERREDSHUSET, SALANGEN  

 
Tilstede: Bjørg Steen, Gunnar Bækkelund, Gun-Britt Johnsen, Ragnhild Mellem, Heidi Røkenes, 

Karl Fredrik Normann, Viggo Hansen, Mette Gran Fredriksen og Ole Kristian Severinsen 
Forfall:  
 
Nr Tema  

1 Bakgrunn for møtet 
Det er planlagt oppgradering fra Kontor 2000 til EDB sak-/arkiv. Dette møtet var det 
andre interne orienterings- og planleggingsmøtet før avklaringsmøtet med Ibis IKT den 
10.12.. 

 

2 Oppgradering til EDB Sak/arkiv 
Diskusjonene på møtet tok utgangspunkt i notat fra forrige møte den 09.11. hvor det var 
listet opp en oversikt over momenter som skal avklares til møtet den 10.12. Det ble også 
orientert om vedtak av 26.11.2007 i Salangen formannskap – vedlagt. 
Dokumentene er lagt ut på www.sessan.no/k4 under mappen 
Prosessdokumenter/Sak/arkiv  

 

3 Avklaringer i kommunene 
Med utgangspunkt i ”hjemmeleksa” fra forrige møte ble det gjort følgende avklaringer: 
 

Ambisjoner Prosjektet har som ambisjon å trekke med 
alle 4 kommunene i en felles prosess fram 
til et fullelektronisk arkiv innen utgangen 
av 2008.  
Dette blir styrende for ambisjonene i den 
enkelte kommune. 
Prosjektet har som målsetting å ta i bruk 
den funksjonaliteten som er mulig med 
dette produktet. 

Samarbeidsformen mellom 
kommunene 

Drift på felles teknologisk plattform for 
K4 samarbeidet i Salangen. Ibestad 
kommune har ikke besluttet om valg av 
løsning ennå1. 
Så langt det er mulig kjøres felles 
opplæring og annen oppfølging. Ibestad 
kommune er med i disse aktivitetene 
uavhengig av deres valg av løsning. 
Felles skanning vurderes fortsatt. 
Salangen formannskap har åpnet for dette 
gjennom sitt vedtak av 26.11.2007. 

Valg som har konsekvenser 
for prosjektet -  

NOARK 4 – det skal være skarpt skille. 
Arkivstruktur - i størst mulig grad felles 
struktur med sentralarkiv i hver 

 

                                                 
1 Det er avtalt møte mellom i Tet og Ibestad den 05.12.2007 for å drøfte løsning. 

K4 – EDB Sak-/arkiv 
samarbeidsprosjekt Gratangen, Lavangen, 
Salangen og Ibestad 



Side 2 

kommune. 
Maler – like maler for alle kommuner 
Saksgang – individuell 
Kodeverk – felles for kommunene 
Elektroniske godkjenningsrutiner – ja  

Opplæring  Felles for alle kommunene. 
Målsetting om superbrukere minst 1 
superbruker i hver kommune (satse på 
kvalitet) Det legges opp til egne kurs for 
ledere. 

Systemansvarlig En felles systemansvarlig for de 
kommunene som er knyttet til felles 
driftsteknisk plattform i Salangen. Egen 
systemansvarlig for Ibestad om de velger 
å stå utenfor. I tillegg må superbrukerne 
kunne innlegge brukere og 
tilgangparametere. 

Dagens løsninger Ja til historiske baser (i den grad det er 
prsktisk mulig å skape tilgang for ”alle”). 
Dette må imidlertid drøftes nærmere med 
leverandør. 

Framdrift Hvilken framdrift ønskes i prosjektet 
Skanning på plass i løpet av 2008  

4 Forslag til oppstartstempo/milepæler (ikke avklart i møtet) 

• Møter i denne gruppa vurderes og gjennomføres etter behov i forbindelse med 
prosessen videre. 

• Avklaringsmøte med Ibis IKT avtalt til mandag 10.12.2007 kl 1000 i Lavangen.  
• Første kursdager i uke 4 2008 (koordinert med etablering av IKT driftsløsning) 
• Skanning innført innen utgangen av 2008. 

 

7 Neste møte 
Avtales senere. 

 

8 Eventuelt 
Hilde Bjørnå, IKAT kunne ikke komme til møtet. 

 

 
Sandstrand, 01.12.2007 
 
 
 
Ole Kristian 
 



SALANGEN KOMMUNE
Salangen kommune
Sentraladministrasj onen
Saksbehandler, dir. telefon:
Elisabeth Nutti. 77 17 20 02

Vir dato:
27.1r.2007

Deres ref.:

VArr ref.:
004357/07-631

K4 v/
Lavangen kommune
Gratangen kommune
Ibestad kommune

OPPGRADERING TIL EDB SAIVARKIV (ESA)

Formannskapet behandlet i mate26.1L2007 sak 0062/07.Falgende vedtak ble fattet:

1. Oppgraderingen til EDB sak-/arkiv gjennomfores pi felles driftsteknisk plattform i
Salangen.

2. Det vurderes skanning pi ett sted med omdirigering av post.
3. Det tas utgangspunkt i at Salangen kommune er ansvarlig for lisens og avtale forhold

til leverandsr.
4. Utgifter opplrering og installasjoner fordeles etter fordelingsnokkelen foreslitt i

saksforelegget.
5. Salangen kommune gir til anskaffelse av ny versjon til en verdi av kr 153.000 som

innarbeides i investeringsbudsjett skonomiplan for 2008 - 201I.

Enstemmig vedtatt.
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Kopi til:
Ibis IKT as, Alkeveien 14,9015 Tromss
IT-konsulenten, her
Okonomisjefen, her

Med hilsen

sekretrer

Salangen kommune
9355 Sjovegan

Tlf:77 17 2000
Faxt77 17 21 65

0806 39 43933
4803 05 02283

Postgiro:
Bankgiro:

Org.nr.:  961 416 388


