Referat fra møte i DP 8.4: Økonomisk politikk
Delprosjektleder: Jan Harald Jansen
Fra prosjektet: Hogne Eidissen
Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: referent
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Referent
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Fra prosjektet:
Hogne Eidissen
Margrethe Hagerupsen

Andre møtende

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referat fra forrige møte
Enstemmig vedtatt

2

Gjennomgang av hovedinnhold i delprosjektet av
prosjektmedarbeider.
- Mål fra intensjonsavtalen
- Hva Senja kommune skal være, fra
intensjonsavtalen
- Sammensetning DP fra styringsdokumentet
- DP`s oppgaver
- DP`s mandat
- Framdrift av delprosjektet
Gjennomgang av hovedinnhold i delprosjektet av
prosjektmedarbeider.

Oppfølging
Ansvar/frist

Prosjektleder Hogne Eidissen: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef. 90782522

3.

4

5

6

7

Sammensetning av delprosjektgruppa:
De valgte deltakerne ønsker gruppa supplert med
økonomisjefene i alle kommunene som har denne
stillingen besatt og at representant fra regnskapsledere
tas ut.
Det framkommer også et ønske om at Tranøy blir
representert med en økonomimedarbeider så lenge
kommunen ikke har tilsatt økonomisjef.
Faggrupppe økonomireglement:
Heidi Jakobsen, Geir Henning Iversen, Elisabeth
Nordlund, Angelica Strobel,
Framdrift i prosjektet:
• Stort sett ferdig med forslag til
økonomireglement som igjen kan sendes DP
7.1
• Så vidt startet opp arbeidet med
finansreglement. Her brukes nylig vedtatt
reglement fra Lenvik som diskusjonsgrunnlag.
Til neste møte
• Fortsette arbeidet med finansreglementet
• Hogne tar kontakt med leder av DP for å
sette opp resten av agendaen for neste
møte. Dette skal gjøres med bakgrunn i
oppgaver/mandat for DP’et.

Møteplan:
7. mars 2018 kl 12.00-15.00 i Vangsvik
18. april 2018 kl 12.00-15.00 i Gryllefjord
6. juni 2018 kl 12.00-15.00 på Finnsnes

Prosjektet følger opp:
Sak til FN med forslag om at
dette ønsket imøtekommes.
Sørger for at Tranøy blir
representert i gruppa med en
økonomimedarbeider.

Prosjektet skal:
• Sende ut Lenviks
finansreglement til
neste møte i DP’et.
• Ansvarlig for DP skal
sammen med leder
sette opp forslag til
agenda for neste møte
med utgangspunkt i
gruppens
oppgaver/mandat.
Prosjektet kommer tilbake
med møtested.

