Fylkesarkivet

Møtereferat

Vår ref.:

201612778-40

Lillehammer, 26. april 2018

Møtedato:
Møtested:
Deltakere:

18.04.2018
Tid: 13:15 - 15:00
Scandic Lillehammer hotel
Sonja Tangen, Anne Berit Skogvang, Laila Odden, Marlyn Bergeid, Wenche Støa, Svein
Thore Jensen, Dorthe Iversen, Bernt Østbye,Lena Sørli, Marit Hosar og Pål Mjørlund under
sak 2.

Fravær:
Kopi til:

Anne Marit Tangen Eng/Marit Ødegård

Møteleder: Bernt Østbye

Referent: Marit Hosar

Referat fra styremøtet i IKA Opplandene 18.04.2018
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr
1.
2.

3.

4.

Sakstittel/referat
Ansvar
Referat fra styremøtet den 16.03.2018 ble godkjent
Pål Mjørlund, IKT arkivar, orienterte om framdriften av arbeidet med servicedesk.
Styret ved Bernt Østby og Randi Stetrud har deltatt i arbeidet i startfasen. Det
jobbes med å finne en løsning i samarbeid med IKT-enheten i Oppland
fylkeskommune. Arbeidet går framover, men en del avklaringer må til. Det er laget
testskjema for henvendelser om karakterutskrifter. Etter utprøving vil andre skjema
utarbeides.
Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering, men ønsker å få servicedesken på
plass så snart som mulig.
Økonomirapport. Marit Hosar orienterte om rapporten fram til mars 2018.
Deltakeravgiften var ikke kommet inn på konto, derfor var inntektene små. Husleia
var ført til andre kvartal. Utviklingen av utgifter og inntekter vil komme tydeligere
fram ved neste rapportering.
Vedtak: Styret tar rapporten til orientering
Orientering:
Marit Hosar orienterte kort:
- om prosessen rundt regionreformen

Postadresse
Fakkelgården, Vormstuguv. 40
2624 LILLEHAMMER
Org. nr. 961382335.

Besøksadresse
Fakkelgården, Vormstuguv. 40,
Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018
E-post:

Saksbehandler:
Marit Hosar
Telefon:
E-post:

Marit.Hosar@oppland.org

5.

- om at det for tiden er en del sykefravær blant personalet. Helseforholdene skyldes
ikke forhold knyttet til arbeidsplassen.
- Om arbeidet med ny arkivlov. Utredningsarbeid knyttet til lovutvalgets arbeid er i
gang. Marit Hosar deltar i en referansegruppe knyttet opp mot et av
utredningstemaene.
Vedtak: Styret tar orienteringene til orientering
EVT:
 Spørsmål om konsekvensutredning for opptak av nye deltakere fra andre
regioner var utarbeidet. Svar: Arbeidet utføres etter at konferansen er over.
 Spørsmål om IKA kunne lage en "skrytebrosjyre" over hva IKA Opplandene
står for og de tjenestene de utfører for kommunene. - Styret sa seg enige.
Daglig leder arbeider videre med tekst og utforming som legges fram på
neste styremøte.
 Neste styremøte flyttes til onsdag 13. juni kl 11:00.

