Styremøte 17. desember 2021
Tid: 8.30 – 10.00
Sted: Teams

Innkalt:
Bente Rist
Olav Kavli
Tron Atle Karlsson

– leder
– medlem
– ansattrepresentant (valgt)

Saksliste:
Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt

Godkjenning av referat
Statistikk
Status digitalisering og drift
Økonomi og sykefraværsrapportering

Sak 11/21

Wisma Flyvo

Eventuelt

1

Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen
Se vedlegg statistikk.
Merknad:

Status digitalisering og drift
Se vedlegg
Merknad:

Status økonomi og sykefravær
Se vedlegg
Merknad:
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Sak 11/21

Visma Flyvo

Arendal og Grimstad kommune er i sluttfasen av innføringen av prosjekt Wisma
Flyvo. Wisma Flyvo er et fagsystem for elevinformasjon (elevmapper) for enhet
Voksenopplæringen i Grimstad og Kvalifiseringstjenesten i Arendal kommune.
Fagsystemet har en godkjent arkivkjerne og all arkivverdig elevinformasjon skal fra
1.1.2022 arkiveres i Wisma Flyvo. Elevmapper i Public 360 på elever hos
Voksenopplæringen og Kvalifiseringstjenesten skal avsluttes. Prosjektet er etablert
hos IKT Agder og har ikke hatt representanter fra AKST. Wisma Flyvo har ikke
Svarinn løsning som kommunene har bestemt skal være en del av alle nye løsninger
som anskaffes. Wisma svarer at SvarInn kommer men kanskje ikke før etter 2022.
Prosjektet har tatt en avgjørelse om at arkivansvar for elevmapper for
Kvalifiseringstjenesten og Voksenopplæringen i hhv Arendal og Grimstad kommuner
flyttes fra AKST til de respektive tjenestene. Vi mener at det har ikke prosjektet
mandat til å gjøre. Nå vil all arkivering på elever skje ute hos enhetene, både vedtak,
direkte mottak av post fra elever og registrering av innkommende post til postmottak
for kommunene. Post til disse enhetene adresseres til AKST som er kommunens
postmottak. Etter 1.1.2022 så vil AKST måtte sende denne posten i internkonvolutter
med budbil til disse enhetene. Post til disse enhetene er sensitiv informasjon og vi
har ennå ikke fått på plass sikker digital forsendelse. Deretter så må
Voksenopplæringen og Kvalifiseringstjenesten journalføre denne posten på en riktig
måte med arkivfaglig kompetanse. Prosjektet har tatt utgangspunkt i at AKST ikke
skal ha en rolle og at kommunenes vedtak om etablering av AKST som kommunenes
felles arkiv ikke er tatt hensyn til. Er det gjort faglige, sikkerhetsmessige,
bemanningsmessige og sårbarhetsvurderinger i forhold til denne avgjørelsen?
Prosjektet settes i drift 1.1.2022 og det er fremdeles ikke funnet tilfredsstillende
løsninger for helheten.
Vår bekymring er at vi ser at det anskaffes flere fagsystemer hvor AKST ikke er med i
prosjektene og hvor arkivansvaret tilbakeføres til kommunen.

Vedtak 11/21: AKST er kommunenes arkiv og skal ha arkivansvar for elevmapper i
Wisma Flyvo for både Arendal og Grimstad kommune. Det er ikke funnet
tilfredsstillende løsning for hele informasjonsflyten til systemet slik det er satt opp nå.
Styret er bekymret for samarbeidet mellom IKT Agder og AKST. Styret forventer en
forbedring i kompetansen fra IKT Agder i forhold til når AKST skal involveres i
prosjekter som angår kommunenes arkiv. Til neste styremøte ønsker styret en klar
tilbakemelding på hvordan samarbeidet skal forbedres. Informasjonsflyten i viktige
prosjekter i kommunen innebærer høy risiko.
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