Saksgang
Fellesnemnd for Troms og Finnmark

Møtedato
30.-31.01.2019

Saksnr:
10/2019

Sak- og arkivsystem for fellesnemnd
Innstilling
1. Melding om hastesak vedrørende anskaffelses av Sak-arkivsystem for fellesnemnda
avgjort av leder og nestleder av fellesnemnda, tas til etterretning.

Vadsø 22.01.2019

Kari-Anne Opsal
leder fellesnemnda

Vedlegg

Ulf Ballo
nestleder fellesnemnda

Bakgrunn
Det følger av arkivloven at fellesnemnda med arbeidsutvalg og prosjektorganisasjon er en
egen arkivskaper og skal ha adskilt arkiv fra Finnmark og Troms fylkeskommuner samt den
nye fylkeskommunen. Ansatte i prosjektorganisasjonen og nøkkelpersonell må ha tilgang.
Løsningen må ha møte- utvalgsmodul og egen offentlig journal.

Beskrivelse
En administrativ arbeidsgruppe i Troms og Finnmark fylkeskommuner hadde jevnlige møter i
perioden desember 2017-mars 2018 med formål å etablere sak-arkivsystem for
fellesnemnda.
Troms og Finnmark fylkeskommuner har ikke samme leverandør av sak- og arkivsystem. Det
var naturlig å se nærmere på løsningen som Trøndelag og Oppland og Hedmark har valgt.
Den løsningen leveres av Tieto, leverandør av sak- og arkivsystemet Public 360 som
Finnmark bruker i dag. Troms fylkeskommune gjorde en henvendelse til Evry, som er
leverandør for deres sak- og arkivsystem. Troms ble bedt om å ta kontakt pr. telefon.
Telefonhenvendelse er ikke besvart. Tieto leverte skriftlig tilbud til Finnmark fylkeskommune
på Public 360 som skyløsning for sak- og arkivløsning for fellesnemnda.
Da fellesnemnda ble satt var det presserende å få sak-arkivløsning i drift og det ble innhentet
et fornyet tilbud fra Tieto. Fellesnemndas ledelse ga sin tilslutning til anskaffelsen.
Løsningen er skalerbar og faktureres månedlig og vil ifølge leverandør være i drift i løpet av
januar 2019.

Vurdering
Det er enighet i den administrative arbeidsgruppen om å velge Tietos skyløsning for
fellesnemnda og at denne driftes teknisk fra Finnmark. Valget av Tieto begrunnes i at
løsningen har vært og er i bruk for fellesnemnder, brukergrensesnitt og leverandør er kjent
av en av partene, og vi kan bruke erfaringer fra Trøndelag og Innlandet for oppsett, drift og
praktisk arkiv- og sekretærtjeneste i løsningen.

