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Prosjektleder på plass
Tirsdag 2. januar var prosjektleder Hogne Eidissen på plass i kontorlokalene i Kunnskapsparken,
men allerede før julehøytiden satte inn, hadde han hendene fulle med å finne løsning når en av
de tilsatte prosjektmedarbeiderne trakk seg. Og den midlertidige løsningen som nå er kommet,
er både uventet og til prosjektets beste! Og snart blir det «dejligt å være dansk på Senja»!
To nye prosjektmedarbeidere
Like før jul meddelte tilsatt prosjektmedarbeider Ørjan Higraff at han trakk seg fra stillinga i Senja
kommune, til fordel for prosjektlederjobb i sammenslåingsprosess av kommunene Hamarøy og
Tysfjord. Higraff skulle egentlig startet i jobben på Finnsnes 2. januar. Prosjektleder, og øvrige
sentrale personer i prosessen, har jobbet intensivt for å finne den beste og mest hensiktsmessige
løsningen på utfordringen som uventet oppstod. Og når det midlertidige resultatet nå er klart, må
det kunne sies at arbeidet har vært vellykket. Tidligere rådmann i Lenvik, Margrethe Hagerupsen
OG dagens rådmann i Tranøy, Alf Rørbakk skal dele stillingen 60/40. Begge blir frikjøpt fra
stillingene de har i sine egne kommuner. At to av de mest erfarne øverste administrative ansatte
skal være direkte involvert i fremdriften av prosjektet er en åpenbar styrke, og gir unik kompetanse,
kunnskap og erfaring inn i prosjektarbeidet. Løsningen er som nevnt foreløpig av midlertidig art, frem til Fellesnemnda gjør en formell beslutning på hvordan den ledige stillingsressursen skal
håndteres, bl.a. om den skal utlyses offentlig.
Dansk leverandør valgt
Tidligere denne uken ble avtale mellom Colibo AS og Senja
kommune signert, og dermed kan arbeidet med å få på plass en
intern arbeids- og kommunikasjonsplattform starte. Colibo er ett
dansk produkt, som nylig også er lansert i Norge. Nye Ullensvang kommune var første norske
kunde, men Senja kommune følger hakk i hel. Nå følger en intensiv periode med installasjon,
oppsett og tilpasning, men i begynnelsen av mars skal verktøyet være klart til å tas i bruk. I
startfasen vil Colibo bli brukt som samarbeids- og prosjektverktøy for prosjektdeltagerne i
kommunesammenslåingen, men etter hvert vil alle ansatte i de fire kommunene få tilgang. Les mer
om Colibo på https://www.colibo.com/no/
Kommunevåpen
Delprosjektgruppen som jobber med å finne forslag til nytt kommunevåpen for
Senja kommune vil etter planen ta beslutning 18. januar om hvilke fem utkast som
skal fremlegges offentlig. Disse fem forslagene vil det i samarbeid med
Folkebladet bli laget ett opplegg for avstemning over, og resultatene skal legges
frem for Fellesnemnda. Her skal ett forslag velges, og dette forslaget skal da etter
planen vedtas i hvert av de fire kommunestyrene i løpet av våren.
Facebook-side
Med over 230 innsendte bildebidrag i vår uhøytidelige fotokonkurranse "Mitt Senja", må responsen
sies å ha vært over all forventning! Og kvaliteten på bildene likeså! Vi gratulerer Malin Johansen fra
Finnsnes, som av ordfører Geir-Inge Sivertsen ble trukket ut som vinner av gavekort på kr 1500,-.

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