SENJA KOMMUNE
Nyhetsbrev 02/2017:

Prosjektorganisasjonen er klar
Arbeidet med å sette sammen prosjektorganisasjonen som skal jobbe med å bygge Senja
kommune er nå gjennomført, og tre prosjektmedarbeidere har takket ja til tilbud om 100 %
stilling frem til 2020. Her får dere en kort presentasjon av medarbeiderne, samt oppdatering på
ett par andre viktige milepæler i prosjektet.
Ørjan Higraff (61), rådmann Sørfold kommune
Higraff har bl.a. en fortid som helse- og sosialsjef i Lenvik på slutten av 90-tallet. Etter
dette har han nær 15 års fartstid som rådmann i Sørreisa, Dyrøy og nå Sørfold
kommune. Denne stillingen har han hatt i tre år. Sørfold er en kommune med ca
2 000 innbyggere, i distriktet Indre Salten i Nordland fylke. Av utdanning har Ørjan
Higraff bl.a. en mastergrad i ledelse. Han har også hatt en rekke tillitsverv bl.a. i KS,
og er nå styremedlem i «Fagforeningen for rådmenn og andre ledere». Higraff er
opprinnelig fra Sjøvegan.
Elin Byberg (38), næringssjef Målselv kommune.
Byberg har de siste fire årene jobbet i Målselv kommune, først som
næringskonsulent, og de siste to årene som næringssjef. Før dette jobbet hun som
prosjektleder for «Barnebyen» og «Torskelandsbyen», og som markedskonsulent
både i Nordlys og Folkebladet. Med seks år som kommunestyrerepresentant i Lenvik,
har Byberg også god kunnskap om politiske prosesser. Av utdanning har Elin Byberg
blant annet en bachelor i markedsføring fra BI Norges handelshøyskole. Byberg er
opprinnelig fra Finnsnes.
Ann-Heidi Smith-Meyer (40), avdelingsleder Aleris ungplan
Smith-Meyer er utdannet barnevernspedagog, har en master i ledelse, og mange års
erfaring fra lederstillinger i privat sektor. Hun er nå avdelingsleder for Aleris Ungplan
og BOI, avd. Nymogården, med både faglig og administrativt ansvar for omkring 25
ansatte. Hun har tidligere jobbet som bl.a. sosial- og etter hvert, barnevernskurator i
flere kommuner, og som førstekonsulent ved Kriminalomsorgen. Ann-Heidi SmithMeyer er opprinnelig fra Botnhamn.
Nytt kommunevåpen og ny Facebook-side
Prosessen med å utforme det nye kommunevåpenet for Senja kommune går videre, og
delprosjektgruppe 7.1 har nå plukket ut 5 finalister. Disse skal bearbeides grafisk, før de i januar
2018 offentliggjøres. Da vil alle få mulighet til å gi sin stemme til det forslaget de liker best. Dette
vil skje i form av en SMS-avstemming, i samarbeid med lokalavisa Folkebladet. Resultatene vil
legges frem for fellesnemnda på møtet i februar 2018. Her vil også personene bak forslagene bli
offentliggjort, og premiert. Fellesnemnda vedtar endelig forslag til kommunevåpen, som igjen blir
fremlagt til behandling i kommunestyrene i de fire Senja-kommunene.
Fredag 1. desember lanseres prosjektets Facebook-side. Siden vil inneholde korte oppdateringer
på prosjektets fremdrift, nyheter, konkurranser og annet aktuelt stoff i forhold til arbeidet med å
bygge Senja kommune. Facebook-siden finner dere ved å søke på «Senja2020», eller via linker fra
de fire kommunenes Facebook-sider.

Husk å sjekke www.senja2020.no for siste nytt om arbeidet med å skape Senja kommune!
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