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MEDLEMSSKAP I PROFILGRUPPA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/214

Saksnr.: Utvalg
1/18
Fellesnemnd

Arkiv: U01

Møtedato
21.02.2018

Vedlegg:
1. Årsmelding for Profilgruppa 2016
2. Kort informasjon om Profilgruppa 2017
Bakgrunn for saken:
Prosjektleder vurderer det som hensiktsmessig at fellesnemda vurderer og tar stilling til et
medlemskap i Profilgruppa for Senja kommune i prosjektperioden frem til 31.12.2019
Saksutredning:
Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning eller klynge av bedrifter og virksomheter
innenfor nærings- og samfunnsliv i Midt-Troms regionen. Klyngen ble etablert i 1992 og har i
dag over 50 medlemsbedrifter.
Målsettingen for samarbeidet i Profilgruppa er å bidra til utvikling og vekst for hver enkelt
medlemsbedrift og virksomhet, samt etablere nettverk som kan gagne hele regionen.
Profilgruppa er formelt sett organisert som en forening og finansieres gjennom en årlig
deltakeravgift fra medlemmene. Klyngen har et sekretariat som på oppdrag fra styret og etter
føringer fra årsgruppemøte setter opp et årlig program bestående av 8-10 treffpunkter i form
av fag- og temamøter, bedriftsbesøk og studiereiser.
Medlemsbedriftene som til sammen representerer nærmere 5000 ansatte og en omsetning på
om lag 8 mrd kr. Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og primærnæring,
herunder sjømat, bygg og anlegg, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også
handel, bank, revisjon og forsikring, transport og reiseliv samt kompetanse og
utviklingsaktører som studiesentra, kunnskapspark og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra Forsvaret, Statsskog, videregående skole, kommuner og regionråd.
Hovedmålsettinga for nettverket er å styrke og utvikle kompetanse og erfaringsutveksling
mellom bedriftene i Profilgruppa. Nettverket kan også ta initiativ eller igangsette tiltak som
gagner hovedmålsettinga.
Nettverket har engasjert seg i viktige regionale saker og har stått for utredning av
grunnlagsmateriale viktig for regional næringsutvikling på tvers av kommunegrenser.
Medlemsbedrifter/medlemsvirksomheter kan stille med to representanter på Profilgruppas
arrangement/møter. Profilgruppas møter er rettet både mot medlemmenes lokale interesser i
regionen og erfaringsutveksling med andre regioner. Erfaringsutveksling gjennomføres som
studieturer/besøk hos bedrifter, regioner og aktører der man mener vår region har noe å lære.
Profilgruppa har et eget traineeprogram, for å rekruttere nyutdannede kandidater på
høgskole/universitetsnivå til klyngens bedrifter og virksomheter. Ordningen innbefatter også
et samarbeid om formidling av studentjobb/studentoppgaver gjennomført ute i Profilgruppas
medlemsbedrifter
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Profilgruppa har gjennom initiativ overfor sentrale myndigheter og politikere (Tromsbenken)
gitt viktige næringspolitiske innspill og uttalelser i saker som angår næringslivet i vår region
(bl.a flyplass, forsvaret, nasjonal transportplan NTP).
Vurdering:
I intensjonsavtalen står det at den nye kommunen skal ha følgende mål for næringsutvikling:
- Legge til rette for å videreutvikle sjømatregionen Senja, gjennom økt produksjon og økt
grad av foredling lokalt.
- Arbeide for å få etablert lakseslakteri/foredlingsanlegg, samt videreutvikle eksisterende
lakseslakteri/foredlingsanlegg.
- Etablere program for samarbeid skole - næringsliv som en del av satsingen på Barnebyen
- Videreutvikle Finnsnes som kommunesenter og regionsenter.
- Videreutvikle industri og næringsområde i Finnfjord, med Finnfjord AS og Finnsnes
industripark – gjennom bla å tilføre industriparken miljøvennlig energi fra
energigjennvinningsanlegget.
- Bygge opp energibasert næringsklynge i Finnsnes industripark.
- Legge til rette og støtte for utvikling av levende bygder i kommunen. Dette bla med
bakgrunn i at en betydelig del av verdiskapingen innen områder som sjømat og landbruk
foregår i bygdene.
- Legge til rette for å videreutvikle reiselivet i Senja-regionen som har hatt en positiv
utvikling de senere år og som har et betydelig vekstpotensial og mulighet for å bli en av de
fremste nordnorske reisemål. Legge til rette for videreutvikling bla av Nasjonalparksenter
(Ånderdalen Nasjonalpark), kulturformidling og fisketurisme.
- Legge til rette for å øke overnattingskapasiteten betydelig ved blant annet å avsette areal
som er attraktivt for formålet.
I dag er Lenvik og Berg kommune medlem i Profilgruppa. Tranøy og Torsken har av ulike
årsaker valgt å ikke være medlemmer. Prosjektleder finner det naturlig at nye Senja kommune
blir medlem av Profilgruppa og at man allerede i prosjektperioden tas opp som medlem i
nettverket. Gjennom medlemskapet sikrer kommunene og prosjektorganisasjonen seg relevant
kunnskap og informasjon om næringslivets behov og utfordringer i regionene og lokalt i egne
kommuner. Nettverket blir en arena der næringslivet møter kommunene og andre offentlige
samfunnsaktører. I prosjektperioden frem mot nye Senja kommune vil Profilgruppa kunne
være en viktig arena for innspill og dialog fra næringslivet om hva som er viktig og ivareta og
tilrettelegge for god og fremtidsrettet næringsutvikling. Prosjektleder vurderer det derfor som
hensiktsmessig at det tegnes medlemskap i Profilgruppa for Senja kommune i
prosjektperioden frem til 31.12.2019. Profilmedlemmene har ikke noe økonomisk ansvar i
forbindelse med nettverket, ut over plikten til å innbetale en omforent årlig medlemsavgift
som årsgruppemøtet fastsetter etter forslag fra styret. Per 2018 er denne på kr 25 000,Medlemsavgiften deles i to og faktureres halvårlig i februar og i august.
Forslag til vedtak:
Fellesnemda vedtar at Senja kommune melder seg inn i Profilgruppa i prosjektperioden frem
til 31.12.2019. Årlig medlemsavgift dekkes over fellesnemdas budsjett.
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SAMARBEID MELLOM SENJA KOMMUNE OG SANYA I KINA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Byberg
18/223

Saksnr.: Utvalg
2/18
Fellesnemnd

Arkiv: 075 U &10

Møtedato
21.02.2018

Vedlegg:
Intensjonsavtale mellom Senja kommune og byen Sanya i Kina
Bakgrunn for saken:
En del fylkeskommuner og kommuner har nå fornyet eller innledet kontakt og samarbeid med
kinesiske aktører. Via Norsk regionalt kinaforum meldes det om stor interesse fra kinesisk
side, og også Troms omfattes av denne interessen. Forskjellige regioner i Kina tar nå kontakt
med forskjellige regioner i Norge.
I august 2017 besøkte en delegasjon fra byen Sanya i Hainan provinsen i Kina Senja, og det
ble signert en intensjonsavtale om å etablere vennskapssamarbeid mellom de fire Senja
kommunene og Sanya. I september 2017 var Troms fylkeskommune vertskap for to
delegasjoner, en delegasjon fra Hainan-provinsen og et besøk av den kinesiske ambassadøren
til Norge. Nylig var den kinesiske ambassadøren også på Senja for å møte kommunene og
næringslivsaktører.
Det er viktig at det allerede nå legges et godt grunnlag for en god dialog og
næringslivssamarbeidet mellom Sanya og Senja, derfor legges intensjonsavtalen frem for
fellesnemda til orientering sammen med forslag til hvordan et samarbeid og dialog mellom
Senja og Sanya ivaretas i prosjektperioden frem til 1.1.2020.
Saksutredning:
Det registreres en stadig økende interesse for norsk-kinesisk samarbeid. Etter at de politiske
og diplomatiske relasjonene med Kina ble formelt normalisert etter desember 2016 har
kontakten mellom Norge og Kina blitt gjenopptatt på en rekke felt. Statsminister Solberg
besøkte Kina i april 2017 i spissen for den største norske næringslivsdelegasjonen noen sinne.
I august 2017 ble forhandlinger for å få på plass en norsk-kinesisk frihandelsavtale påbegynt
igjen etter at forhandlingene hadde ligget nede siden 2010.
Hainan provinsen i Kina har etablert vennskapsavtaler med 56 utenlandske provinser/fylker og
over hele verden, inkludert Hawaii i USA, Sør Koreas Jeju-spesielle autonome provins,
Canadas Prince Edward Island, Finlands Oulu fylke og Penang i Malaysia. For de landene
som har et regionalt samarbeid med Hainan har det utviklet seg fruktbare
næringslivssamarbeid, spesielt innen næringer som luftfart, helsetjenester, reiseliv og moderne
hav- og landbruk. For Senja og for Troms vil Sanya og Hainan kunne være solide
samarbeidspartnere på en rekke områder, og ikke bare innen havbruk og reiseliv.
Under sitt besøk på Senja i august 2017 fremhevet ordføreren i Sanya at han i første omgang
ønsket å basere vennskapssamarbeidet med Senja på havbruk og reiseliv. Kina er ledende, og
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verdens største produsent av oppdrettsfisk og det er et ønske fra politisk ledelse i Sanya om å
få etablert et visningssenter for norsk sjømat i byen. Sanya er Kinas mest kjente
turistdestinasjon i Kina. Ordføreren vektla også samarbeidet innen forskning og undervisning,
samt «folk til folk»-samarbeidet. Provinsen Hainan tilbyr stipend til norske studenter som
ønsker å bo og studere i regionen.
Gjensidige samarbeid, som går begge veier, var også det den kinesiske ambassadøren
Wang Min vektla under sitt besøk på Senja i januar i år. Han uttalte under besøket at
utviklingen av forholdet mellom landene må basere seg på tre viktige prinsipper: Gjensidig
respekt, likhet og at begge parter vinner på det. Besøket ble også omtalt i kinesiske media.
Det har siden første besøket fra Sanya i august 2017 kommet gjentatte invitasjoner fra politisk
ledelse i både Hainan provinsen og i Sanya med ønske om besøk fra en delegasjon fra Senja
og Troms Fylke for å diskutere videre samarbeid. I april 2018 holdes to viktige konferanser i
Hainan provinsen og i byen Sanya. Det er fra Kina ytret et sterkt ønske om deltakelse fra
Troms og Senja. Det er allerede avklart at Troms fylkeskommune skal være representert under
konferansen «21st Century Maritime Silk Road and Island Economy sub-forum» fra den 8. til
11. april. Her deltar også aktører fra sjømatnæringen som er invitert med i fylket sin
delegasjon. Det er kartlagt og knyttet kontakter mot viktige samarbeidspartnere som
delegasjonen skal ha møter med under besøket.
Kommunene på Senja er invitert til å sende en delegasjon til markeringen av «2018 China-EU
Tourism Forum» fra den 19 til 24. april. Her vil ikke fylkeskommunen delta, men det er
ønskelig fra Kina sin side at øverste politiske ledelse i kommunene deltar, næringsaktører og
destinasjonsselskap.
De to konferansene og møtene danner grunnlaget for det videre samarbeidet mellom Hainan
provinsen, Sanya, Troms Fylke og Senja.
Vurdering:
Intensjonsavtalen om vennskapssamarbeid mellom Senja og Sanya har allerede begynt å gi
næringsmessig avkastning for reiselivet. Klyngesamarbeidet Arena Lønnsomme
Vinteropplevelser har engasjert seg i utviklingen av vennskapssamarbeidet mellom Senja og
Sanya. En sentral del av næringsstrategien for vennskapssamarbeidet mellom Senja og Sanya
er å bruke vennskapssamarbeidet som en plattform i arbeidet med markedsføringen og for å
øke turiststrømmene fra Kina, ikke bare til Senja, men til hele Nord-Norge.
Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har allerede vært i Kina i november 2017, delegatene
fra klyngen gjennomførte da møter med nesten 80 kinesiske turoperatører. I tillegg har også
klyngeprosjektet initiert et samarbeid mellom Norges arktiske universitet i Tromsø og
Universitetet i Hainan med tanke på FoU og reiseliv.
I den regionale næringsplanen for Midt-Troms er hovedmålsettingen med et samarbeid på
tvers av kommunene å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de
definerte satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar – samt bygge et sterkt bo- og
arbeidsmarked i konkurranse med byene nord og sør i fylket.

Side 6 av 24

Sak 2/18
Den regionale næringsplanen skal være overordnet og strategisk, og planen skal bidra til å
samle krefter i de samarbeidende kommunene og næringslivet.
 Sjømatnæringen i Midt-Troms er den enkelt- næringen som står for den største
verdiskapingen i regionen, og er en næring i sterk vekst.
 Midt-Troms/Indre Troms er et av landets forsvarstyngdepunkt, med Hæren og
Luftforsvaret. Reiselivsnæringen i Midt-Troms er en næring med stort potensial, som
gir store ringvirkninger til lokalsamfunnene.
 Reiselivsnæringen i den ytre delen av regionen er i vekst, og er en av vekstnæringene i
Nord-Norge.
Et utstrakt samarbeid og vennskapsavtale mellom Hainan provinsen og Sanya i Kina vil bidra
til å forsterke satsingsområdene og tiltakene i den regionale næringsplanen.
Det er viktig at det allerede nå legges et godt grunnlag for næringslivssamarbeid mellom
Sanya og Senja. Derfor må den gode dialogen videreføres, og det må jobbes med strategier for
hvordan man fra norsk side skal følge opp vennskapssamarbeidet. Det forventes fra kinesisk
side at Troms og Senja planlegger og gjennomfører delegasjonsreisen til Sanya i april og
deltar på de ulike arenaene samt følger opp avtalen om vennskapssamarbeidet.
Med bakgrunn i overstående vil prosjektleder anbefale fellesnemda og støtte opp om et
samarbeid mellom Hainan provinsen, Sanya og Senja.
Forslag til vedtak:
1. Fellesnemda tar intensjonsavtalen mellom Senja og Sanya i Kina til orientering
2. Fellesnemda ønsker at Senja kommune skal videreutvikle samarbeidet og
vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya
3. I prosjektperioden gir fellesnemda prosjektledelse og ordførerne i de fire kommunene
fullmakt til å ivareta vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya, samt planlegge en
delegasjonsreise med Troms Fylkeskommune, næringsaktørene og Visit Senja.
4. En konkret samarbeidsavtale mellom Senja og Sanya, skal være fundamentert i
næringslivets muligheter for forretningsmessig utvikling gjennom et slikt samarbeid.
Særlig skal det vektlegges potensialet for reiseliv og sjømatnæringen i Senjaregionen.
5. De økonomiske forpliktelsene ved etablering og oppfølging av samarbeidet mellom
Sanya og Senja, forutsettes ivaretatt av prosjekt Senja 2020.
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VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/216

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
3/18
Fellesnemnd

Møtedato
21.02.2018

Bakgrunn for saken:
De fire kirkelige fellesrådene skal slås sammen til ett kirkelig fellesråd for Senja kommune.
Sammenslåingsprosessen gjennomføres likt med den prosess kommunene gjennomfører, med
en prosjektorganisasjon og en prosjektleder. Det er i tråd med dette etablert en
kirkeligfellesnemnd (KF). Det skal velges en kommunal representant av fellesnemda til
kirkeligfellesnemd.
Saksutredning:
Kirkelovens § 5 viser til at det innenfor kommunens grenser skal være ett kirkelig fellesråd.
Fellesrådet har på dette grunnlaget definert ansvar på vegne av soknene. Endringer i
kommunestrukturen betyr derfor også endringer i fellesrådstrukturen. Arbeidet med
gjennomføringen av sammenslåing av de kirkelige fellesråd er besluttet iverksatt for Lenvik,
Tranøy, Berg og Torsken kirkelige fellesråd. Det er opprettet en kirkelig fellesnemd (KF) som
skal arbeide med sammenslåingen av fellesrådene. KF består av 3 representanter fra Lenvik
fellesråd, 2 representanter fra henholdsvis Tranøy, Berg og Torsken fellesråd, 1 kommunal
representant fra de fire kommunene, samt prost. Totalt utgjør dette 11 stemmeberettigede
medlemmer. Det er også oppnevnt varamedlemmer for disse.
Leder av fellesnemda leder møtet fram til ny fellesrådsleder er valgt. Kirkeverger fra alle
fellesråd, og prosjektleder har møte- og talerett.
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Anita Sebulonsen
Sigurd Skollevoll
Trude Killie Sollie
Ernst Norbakken
Marita Albertsen
John Arnar Hansen
Tone Edwards
Marit Reiertsen
Harriet Olaug Hansen
Gro Leithe Andersen

Vara
Vara
Vara
Vara

Øyvind Ropstad
Ivar Mortensen
Terje Olsen
Vebjørn Konradsen

Berg kirkelige fellesråd
Presterepresentant
Lenvik kirkelige fellesråd
Lenvik kirkelige fellesråd
Lenvik kirkelige fellesråd
Tranøy kirkelige fellesråd
Tranøy kirkelige fellesråd
Berg kirkelige fellesråd
Torsken kirkelige fellesråd
Torsken kirkelige fellesråd
Kommunal representant
(velges av fellesnemda til
Senja kommune)
Torsken kirkelige fellesråd
Berg kirkelige fellesråd
Tranøy kirkelige fellesråd
Lenvik kirkelige fellesråd
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Det er kirkelig fellesnemd som er ansvarlig for å forberede og gjennomføre prosjektet. Det er
fellesrådene som har oppnevnt nemda og gitt den mandat, myndighet og fullmakter. Kirkelig
fellesnemd har valgt leder og nestleder i møte 9. november 2017. Kirkelig fellesnemds
oppgave er å få gode, åpne og effektive prosesser ut fra de mål og rammer som er gitt, og har
en særlig viktig rolle i å fatte beslutninger fram til det nye fellesrådet trer i kraft, og legger
rammer for hvordan de eksisterende fellesrådene skal forberede seg til en sammenslåing.
Funksjonstid til kirkelig fellesnemd er fram til dato for ikrafttreden av nytt kirkelig fellesråd.
Det nye fellesrådet konstitueres innen utgangen av november 2019 og trer i funksjon 1.
desember 2019. Fra desember 2019 il 1.1.2020 vil de gamle fellesrådene ha begrenset ansvar
til det som omhandler å avslutte egen virksomhet.
KF har fått følgende fullmakt og arbeidsinstruks:
- Opprette et prosjekt for etableringsprosessen, deriblant å vedta prosjektbeskrivelse,
budsjett og framdriftsplan og organisering av prosjektet
- Forberede budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023
- Forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med den kommunale fellesnemda
- Fremme forslag til organisering av det nye fellesrådet for de 4 fellesrådene
- Forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter
omorganiseringen
- Utarbeide funksjons- og bemanningsplaner for Senja kirkelig fellesråd i samarbeid
med tillitsvalgte
- Utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med
tillitsvalgte
- KF skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende
sammenslåingsprosessen
- KF har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser
- KF har ansvar for å informere innbyggerne om prosessen
Vurdering:
Prosjektleder ber fellesnemda oppnevne en representant fra Senja kommunes fellesnemd til
kirkelig fellesnemd.

Forslag til vedtak:
Fellesnemda oppnevner ________________ som representant til kirkelig fellesnemd med
___________________________ som vara.
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HANDLINGSPLAN FOR ØYRIKET TROMS, ORIENTERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/218

Saksnr.: Utvalg
4/18
Fellesnemnd

Arkiv: 026

Møtedato
21.02.2018

Vedlegg:
1. Handlingsplan for Øyriket Troms
Bakgrunn for saken:
Det er nå utarbeidet en handlingsplan for Øyriket Troms. Innenfor reiseliv er det en stor
økning i interessen for å velge reiseruter over fjorder og øyer i regionen, noe som krever bedre
tilrettelegging. Konklusjonen i rapporten er todelt. Først å styrke samarbeidet internt i
reiselivsnæringen, mellom kommunene og Troms fylkeskommune. Deretter å arbeide
målrettet med infrastrukturen i Øyriket Troms. Her nevnes spesifikt fergeforbindelse mellom
Senja og Bjarkøy som viktig. Det nevnes også at det er viktig å ivareta andre båtruter i
regionen.
Saksutredning:
Representanter fra reiseliv og andre næringer har sammen med politisk ledelse fra Senja og
Harstad tatt initiativ til å utarbeide handlingsplanen for Øyriket Troms. Prosjekteiere er; Visit
Harstad AS, Harstad, Lenvik og Tranøy kommuner.
Deltakere i prosjektet har vært representanter fra Troms fylkeskommune og Harstad, Lenvik,
Tranøy, Torsken og Berg kommuner. Prosjektet har valgt å avgrense Øyriket Troms til
området fra Senja til Harstad, inkludert de nevnte kommunene. Det har vært gjennomført
intervjuer med politikere, næringslivsledere og ledere i reiselivsbedrifter, samt gjennomført et
arbeidsseminar.
Fokuset som legger bak, er å skape engasjement, innhente kunnskap og se muligheter for
næringsutvikling på tvers av kommunegrenser og næringer i Øyriket Troms for å ivareta
besøksattraktiviteten.
Rapporten setter fokuset på viktigheten av infrastruktur (hurtigbåter, ferger og veier) koblet
opp mot reiselivssatsingen i regionen. Det er viktig å bidra til å binde sammen vår
reiselivsregion med Lofoten, Vesterålen og Tromsø.
Vurdering:
Prosjektet «Senja kommune» bør bruke rapporten aktivt i interne og eksterne prosesser, samt i
eget planarbeid. Rapporten foreslår følgende politiske aktiviteter:
- prosjektrapporten behandles som orienteringssak i kommunene og fylkestinget
- kommunestyrene anbefales å inkludere samarbeidet mellom Senja og Harstad i sine
reiselivsstrategier

Side 10 av 24

Sak 4/18
- kommunestyrene oppfordres til å sette debatt om fergerute mellom Skrolsvik og Bjarkøy på
sakskartet. Det ønskes at kommunene vedtar at det er et ønske om denne forbindelsen, og at
man deretter følger opp prosessen overfor fylkestinget.
- det bør bestilles en konsekvensutredning av ferge-/hurtigbåtruter i Vågsfjordbassenget og på
vest- og nordsiden av Senja
- det anbefales å etablere kontakt og informere ulike organisasjoner/aktører i Øyriket Troms
om handlingsplanen
Forslag til vedtak:
1. Fellesnemnda tar rapporten og redegjørelsen gitt i saksframlegget til orientering.
2.

Fellesnemnda ber prosjektorganisasjonen, samt rådmenn og ordførere i de fire kommunene
om å følge opp konklusjonene i rapporten. Dette gjennom politiske aktiviteter som må
komme i kjølvannet av rapporten, og i planprosesser og planarbeid i prosjektet frem mot
etablering av Senja kommune.

3. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs
fergerute mellom Senja og Harstad, og ser da korteste vei Skrolsvik-Bjarkøy som den
mest aktuelle.
Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs fergerute
mellom nordsiden av Senja mot Tromsø, samt mellom Senja og Andenes.
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HØRING - KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL VERDI

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/17
19/17
5/18

Alf Rørbakk
17/1112

Utvalg
Fellesnemnd
Fellesnemnd
Fellesnemnd

Arkiv: V08 &13

Møtedato
27.09.2017
04.12.2017
21.02.2018

Vedlegg:
1. Høringsuttalelse Berg og Torsken
Bakgrunn for saken:
Det ble gitt en høringsuttalelse i møte 04.12-17. Etter dette møtet har høringsfristen blitt
forlenget, og det har vært gjennomført møter mellom Senja-kommunene og
kulturminnemyndigheten i Tromsø 11.01-18 med representanter fra riksantikvaren til stede,
deretter i regionrådets møte 29.01-18 og så 06.02-18 med kulturminnemyndigheten i Troms
fylkeskommune. Kulturminnemyndigheten har åpnet for at kommunene kan komme med ny
uttalelse på bakgrunn av informasjon gitt i de nevnte møtene.
Saksutredning:
1. Bakgrunn

Møtet 06.02-18 var kommet i stand som en oppfølging av informasjon gitt i møte i Tromsø
11.01-18 til Senja-kommunene og i regionrådets møte 29.01-18 på Finnsnes. Senjakommunene med Berg og Torsken som hovedaktører ønsket et dialogmøte med
fylkeskommunen for å drøfte konsekvenser og muligheter.
Fra kommunene ble det orientert om de utfordringene man frykter kan bli et resultat- herunder
hinder for utvikling av fiskeri og havbruk både i landbaserte anlegg og i anlegg i sjø, og
hinder for utvikling av reiseliv og bosetting generelt. Det ble pekt på at kommunene på
yttersiden har mange områder som allerede har ulike grader av vernestatus etter
naturmangfoldlov eller kulturminnelov. Utenom disse områdene er de fleste områder
rasfarlige. Gjenstående bebyggbare areal blir derfor begrenset, og da må ikke KULA bli et nytt
hinder.
2. Orientering fra fylkeskommunen

Det ble innledningsvis informert om bakgrunn for KULA og de føringer riksantikvaren har
satt for arbeidet. Så ble det redegjort for grunnlaget for å foreslå hele yttersiden av Senja som
et stort og sammenhengende kulturhistorisk landskap. Hovedbegrunnelsen er at dette området
forteller en historie om kystbefolkning og fiskeri og sammenhengen mellom fiskeplasser,
øyvær, hamner og endring av bosettingsmønster som følge av teknisk utvikling av fiskeflåten
(motoriserte båter). Denne fiskerihistorien strekker fra steinalder og fram til i dag.

Side 12 av 24

Sak 5/18

3. Konsekvenser av KULA

Det ble så en meningsutveksling om hva som er og kan være konsekvenser av KULA,
uavhengig av omfang. Det ble argumentert for at den ikke var en plan, ikke innebar vern og
ikke hadde juridisk binding. Men hensikten var å innarbeide området som hensynssone i
kommuneplanens arealdel og knytte bestemmelser til arealet om hvilke hensyn som skal tas.
Det ble også nevnt at innføring av KULA i kommuneplanen kunne ses på som en måte å sikre
en type vern av større områder gjennom plan- og bygningsloven. Fra overordnet myndighets
side er det poengtert at KULA ikke skal få praktisk betydning for (være til hinder for)
bruksendringer og nybygging utover det regelverk som allerede finnes. Det blir da et
motargument om hva er da hensikten med KULA.
4. Endringer

Det ble så drøftet muligheter for endringer. Ytterpunktene er å akseptere KULA som den er,
eller fjerne den helt. Ett alternativ til dette er å se om det er mulig å snevre inn det store
området til et noe mindre område, spesielt hva gjelder sjøområdene. Et annet alternativ er å
erstatte det store KULA-området med flere mindre som ivaretar områder som allerede er
ivaretatt gjennom annen type vern etter særlov eller tatt inn i kommunale kulturminneplaner.
KULA selv åpner for differensiering av det store området etter hvor viktig det enkelte
området er.
5. Konklusjon

Kommunene er åpen for å se på en løsning av enten å dele opp KULA i flere mindre områder,
eller å differensiere slik at det blir mer konkrete bestemmelser knyttet opp mot de viktigste
områdene. En slik avgrensning kan skje i et samarbeid mellom fylkeskommunen og
kommunene.
Vurdering:
KULA er i seg selv en grei registrering av storslått natur og menneskets kamp for å leve av
fiskeri og karrig landbruksdrift. Den er også en fin introduksjon for turister som vil oppleve
yttersiden av Senja.
Det som blir kommunenes ankepunkt mot KULA, er anbefalingen om at området bør tas inn i
kommuneplanens arealdel som en hensynssone med bestemmelser. Bestemmelsene skal sikre
at det innenfor området tas hensyn til kulturverdiene i forhold til plassering av nye
bygg/anlegg, streng praksis med spredt utbygging og tilpasning av nytt til gammelt i størrelse
og utforming.
Selv om bestemmelsene skulle bli runde og generelle, kan de fort bli brukt som argument for å
gå i mot viktige tiltak.
De områder som allerede i dag er vernet eller fredet enten gjennom Naturmangfoldlov eller
Kulturminnelov, skal kommunene fortsatt hensynta og ivareta. Det samme gjelder dersom det
dukker opp ukjente kulturminner. Berg og Torsken har i dag kulturminneplaner, og disse
legger i seg selv føringer for videre planlegging og byggesaksbehandling.
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Kommunene har etter en vurdering kommet fram til at man vil akseptere KULA og
hensynsynssone i kommuneplanens arealdel begrenset til de områder som inngår i
kulturminneplanene og som er vernet/fredet i medhold av andre lovverk. Det skal utarbeides
et kart som viser de aktuelle områdene.
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda på vegne av framtidige Senja kommune, kan ikke akseptere at hele yttersiden
av Senja klassifiseres som et kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi (KULA) med det som
konsekvens å kunne bli pålagt lagt inn i kommuneplanens arealdel som hensynssone med
bestemmelser som kan bli begrensende for framtidig samfunnsutvikling.
Fellesnemnda støtter uttalelsen fra Berg og Torsken kommuner.
Det utarbeides et felles kart for yttersiden av Senja som viser disse områdene.
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ETABLERING AV ARBEIDSUTVALG (AU) FOR FELLESNEMNDA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/207

Saksnr.: Utvalg
6/18
Fellesnemnd

Arkiv: 034

Møtedato
21.02.2018

Vedlegg:
Bakgrunn for saken:
I styringsdokumentet kapittel 6.2 står det følgende; prosjekteier er fellesnemnda, benevnt FN i
organisasjonskartet. Fellesnemndas ansvar er beskrevet i intensjonsavtalen. Nemndas
hovedformål er å styre gjennomføringen av sammenslåingsprosjektet slik at målene nås.
Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom
kommunene i perioden fra vedtak om sammenslåing er gjort og fram til nyvalgt
kommunestyre kan overta 01.01-20.
Under fellesnemda opprettes to utvalg:
- Partssammensatt utvalg (PSU) for å ivareta medbestemmelsesordningen etter lov og
avtaleverk
- Arbeidsutvalg som forbereder saker for fellesnemnda. Utvalget er pr dato ikke etablert,
men det vil komme egen sak til FN om dette.
Saksutredning:
For å lette arbeidet i fellesnemnda kan det i noen tilfeller være naturlig å se på muligheten for
å opprette et arbeidsutvalg, hvis oppgave er å behandle og innstille saker til fellesnemnda før
vedtak. I tillegg vil arbeidsutvalget kunne ha oppgaven med å koordinere og styre politiske og
administrative prosesser. Det innebærer at fellesnemnda må ha muligheten til å kunne
delegere myndighet til et arbeidsutvalg. Hjemmelen for en slik organisering er å finne i
Inndelingsloven § 25/26. Fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg myndighet til å gjøre vedtak i
enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. Arbeidsutvalget kan følge
sammenslåingsprosessen, fatte vedtak på områder fastsatt av fellesnemnda og innstille saker
til denne i samarbeid med prosjektleder. Det understrekes at det fortsatt vil være fellesnemda
som vil behandle saker av prinsipiell betydning.
Vurdering:
I styringsdokumentet legges det til grunn at sammenslåingsprosessen gjennomføres som et
prosjekt med en prosjektorganisering med flere delprosjekter og faggrupper.
Administrasjonene i de fire kommunene har en sentral plass og viktig rolle som støttespillere
for fellesnemnda og prosjektlederen. Deres innsats er avgjørende for å nå målene i prosjektet.
Per 12. februar 2018 er det 13 delprosjekt og de fleste delprosjektene er i gang med og har
etablert en eller flere faggrupper. Det er gjennom delprosjekt og faggrupper at ledere og
medarbeidere i kommunene i størst utstrekning vil bli involvert i prosjektarbeidet.
Delprosjektene er derfor en særdeles viktig arena for medvirkning.
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Fra 1. februar var Ann-Heidi Smith-Meyer og Elin Byberg på plass i prosjektorganisasjonen
som prosjektmedarbeidere. Viktige oppgaver for prosjektorganisasjonen er blant annet:
 Stille tilstrekkelig kartleggings- og utredningskompetanse til rådighet for fellesnemnda
og delprosjektene. Prosjektorganisasjonen er ansvarlig for den daglige oppfølgingen av
delprosjektene og faggruppene. Prosjekt organisasjonen er ansvarlig for at
administrative delprosjekter rapporterer i henhold til fastsatte krav og rutiner, samt å
bistå faggruppene med deres rapportering.
 Fungere som politisk sekretariat, herunder
- Bistå fellesnemda og PSU i det saksforberedende arbeidet
- Bistå delprosjektene i koordinering og rapportering som prosjektorganisasjonen
trenger
- Bistå delprosjekt 7.2 «identitet» i planlegging og gjennomføring av arrangementer
- Sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til
gjeldende regelverk.
Det er fra januar 2018 etablert flere faste møtepunkt mellom prosjektledelsen og
ledergruppene i de fire kommunene, delprosjektlederne, tillitsvalgte, personalansvarlige med
flere. Prosjektorganisasjonen orienterer om status fortløpende i de ulike kommunestyrene og
skal i løpet av vinteren gjennomføre folkemøter for å engasjere innbyggerne, spre informasjon
og få innspill i den videre sammenslåingsprosessen.
Med bakgrunn i overstående mener prosjektleder at intensjonen med etablering av et
arbeidsutvalg som skal forberede saker til fellesnemda i dag er ivaretatt av
prosjektorganisasjonen og vil tilråde fellesnemda å ikke opprette eget arbeidsutvalg.
Forslag til vedtak:
Fellesnemda vedtar å ikke opprette et arbeidsutvalg i forbindelse med prosjektet Senja
kommune.
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STATUS FRAMDRIFT I PROSJEKTET SENJA KOMMUNE
PER 01.02-2018
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/171

Saksnr.: Utvalg
3/18
Partssammensatt utvalg
7/18
Fellesnemnd

Arkiv: 020

Møtedato
07.02.2018
21.02.2018

Vedlegg:
Ingen
Bakgrunn for saken:
Prosjektleder ønsker å orientere PSU og Fellesnemnda om status og framdrift i prosjektet
Senja kommune. Denne første orienteringen gjelder status per 01.02-2018
Saksutredning:
Prosjektet hviler på
1. Intensjonsavtalen fra 31.01-17
2. Stortingets vedtak
3. Kommunestyrenes vedtak om sammenslåing 23.06-17
4. Styringsdokumentet (siste versjon vedtatt 23.06-17)
5. Forskrift om sammenslåing vedtatt av Kongen i statsråd 19.12-17
I tråd med intensjonsavtalen og styringsdokumentet er det opprettet prosjektgrupper og
faggrupper. De fleste av disse er nå godt i gang.
Vurdering:
Prosjektleder orienterer i møtet.
Forslag til vedtak:
Orienteringen om status i prosjektet Senja kommune per 01.02-2018 tas til orientering.
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VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR SENJA KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/219

Arkiv: 141

Saksnr.: Utvalg
8/18
Fellesnemnd

Møtedato
21.02.2018

Vedlegg:
Bakgrunn for saken:
Delprosjekt 8.1 kommuneplan, har i møte 07.02-18 tatt opp spørsmål om prosess for å komme
fram til en samlende visjon og overordnede mål for Senja kommune. Delprosjektet ønsker at
fellesnemnda skal gi føringer for prosessen.
Saksutredning:
Intensjonsavtalen lister opp flere mål for den nye kommunen:
 Etablere en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune.
 Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, kollektivtilbud, og bredbånd i hele den
nye kommunen
 Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
 Styrke og sikre politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.
 Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass.
 Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere
 Styrke og videreutvikle helsetilbudet
 Sikre vekst og utvikling i det som utgjør selvstendige bo- og arbeidsmarkeder
 Arbeide aktivt for opprettholdelse og videreutvikling av beredskap (deriblant
ambulanseberedskap) i hele den nye kommunen
Den nye kommunen skal:
 Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale
og sentrale myndigheter og private aktører
 Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
 Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.
 Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.
 Utvikle reiselivskompetanse/etablering av helårig reielivskontor eks, Visit Senja.
 Etablere offentlig fiskerifaglig kompetanse(fiskerikontor) i den nye kommunen
 Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og
forvaltning.
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 Tilby gode og attraktive botilbud, med variert kultur – og fritidstilbud i hele
kommunen
 Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.
 Ivareta og utvikle samferdselstilbudet
 Utvikle gode nærmiljø og oppvekstsvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert
utvikling i alle deler av kommunen. Distriktene skal ivaretas og sikres et godt
tjenestetilbud.
I styringsdokumentet står følgende:
Erfaring viser at man bør definere visjon og mål for den nye kommunen tidlig i prosessen.
Dette for å tydeliggjøre ambisjonene og gi en klar retning. Tydelige mål er viktig for å gjøre
en realistisk risikovurdering.
Visjonen for Senja kommune er en politisk oppgave. Dette er noe av det første politikerne må
ta fatt på. Dette må så følges opp med overordnede mål.
Effektmål, resultatmål og suksesskriterier for selve reformprogrammet er en administrativ
oppgave.
Målhierarkiet kan illustreres slik:

Visjon

Effektmål og
resultatmål

Suksesskriterier

Visjons- og målarbeidet bør ha god forankring, og det bør være størst mulig enighet om
retningen den nye kommunen skal gå i.
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Vurdering:
I intensjonsavtalen og i styringsdokumentet synes det å være bred enighet om følgende
(stikkordmessig):
- den nye kommunen skal være en aktiv samfunnsutvikler
- den nye kommunen skal utvikle gode digitale tjenester
- den nye kommunen skal utvikle kompetente og robuste fagmiljø
- den nye kommunen skal utvikle samarbeid
- den nye kommunen skal bidra til økt lokaldemokrati
- den nye kommune skal være åpen og tilgjengelig
- den nye kommune skal videreutvikle barnebykonseptet
Visjon handler om hva som er det langsiktige og viktigste målet for Senja kommune, sagt på
en kortfattet måte.
For å komme fram til en samlende visjon, må det settes i gang en prosess. Arbeidet med å
komme fram til kommunevåpen ble lagt opp som en bred prosess med involvering av
innbyggerne. Det kan godt tenkes at visjonsarbeidet kan forankres på samme måte. Det gjelder
bare å skille mellom hva som er slagord og hva som er visjon.
Visjonen må peke på områder som den nye kommunen skal bli veldig god på, som for
eksempel: Senja kommune skal bli Norges fremste kommuner på bærekraftig
samfunnsutvikling til beste for barn, oppvekst, forebyggende helsetiltak, bomiljø,
næringsutvikling og offentlige tjenester .
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda ser viktigheten av å komme i gang med en prosess med å utvikle en samlende
visjon for Senja kommune.
Delprosjekt 8.1 gis fullmakt til å gjennomføre en prosess med bred medvirkning der gjerne
både innbyggere og kommunestyrene involveres. På bakgrunn av innspill, lager delprosjekt
8.1 forslag til visjon som legges fram for fellesnemnda til vedtak.
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PLANSTRATEGI FOR SENJA KOMMUNE
KUNNGJØRING AV OPPSTART
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
18/217

Saksnr.: Utvalg
9/18
Fellesnemnd

Arkiv: 140

Møtedato
21.02.2018

Vedlegg:
1. kunngjøringstekst
Bakgrunn for saken:
I henhold til vedtatt styringsdokument skal det utarbeides en kommuneplanens samfunnsdel
som kan vedtas av det nye kommunestyret for Senja kommune i overgangen 2019 – 2010.
Delprosjekt 8.1 er gitt mandat å gjennomføre prosessen.
Kommunestyrene i de fire kommunene har vedtatt å delegere fullmakt til fellesnemnda for å
være interkommunalt planutvalg for arbeidet med kommuneplan.
Saksutredning:
For å sikre bred deltakelse og involvering i prosessen slik plan- og bygningsloven krever, er
det foreslått å kunngjøre oppstart så snart som mulig, samt gjennomføre folkemøter i alle
kommunene. I utgangspunktet kan det bli 10 åpne folkemøter der kommuneplanens
samfunnsdel vil være et tema. Ta andre aktuelle tema i disse møtene vil være informasjon og
dialog om kommunesammenslåingen, samt arbeidet med nærdemokrati.
Det har vært en meningsutveksling om hva som er mest hensiktsmessig for å holde tidsplanen
og gjennomføre en forsvarlig prosess. Delprosjekt 8.1 har besluttet at det skal gjennomføres to
parallelle prosesser med planstrategi og planprogram. Målet er at planstrategien kan vedtas før
sommerferien, mens planprogrammet skal vedtas innen årsskiftet 2018/2019.
Vurdering:
Det kreves ressurser for å gjennomføre en god planprosess med bred medvirkning, innspill
skal sammenfattes og behandles og det skal produseres dokumenter. Tidshorisonten fram til
2020 er kort. Dersom man skal lykkes med å få utarbeidet kommuneplanens samfunnsdel med
handlingsprogram i tide, skal det jobbes godt. Det er derfor avgjørende viktig å ikke miste tid
nå i oppstartsfasen.
Det anbefales derfor at arbeidet gis en formell start, og at dette kunngjøres nå.
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda vedtar oppstart av kommuneplanarbeidet med utarbeidelse av planstrategi og
planprogram. Planstrategien skal vedtas innen 30.06-18 og planprogrammet innen 31.12-18.
Vedtaket er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 4-1 og 10-1 etter delegert
myndighet fra kommunestyrene etter Plan- og bygningslovens § 9-3
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REVIDERT STYRINGSDOKUMENT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
3/17
1/18
10/18

Alf Rørbakk
17/710

Utvalg
Fellesnemnd
Partssammensatt utvalg
Fellesnemnd

Arkiv: 020

Møtedato
23.06.2017
07.02.2018
21.02.2018

Vedlegg:
1. Revidert styringsdokument, datert 02.02-18
Bakgrunn for saken:
Styringsdokumentet bygger på vedtatt intensjonsavtale og legger grunnlaget for
gjennomføring av prosessen som skal lede fram til Senja kommune i 2020.
Styringsdokumentet ble sist vedtatt av fellesnemnda den 23.06-17. Det har vært forutsatt at
styringsdokumentet skulle oppdateres etter hvert som behov eller endringer i prosjektet tilsier
det. Nå har prosjektleder kommet på plass, og prosjekt ledelsen er i gang med sitt arbeid. Det
var derfor behov for en gjennomgang av styringsdokumentet og korrigere blant annet for
sammensetning av delprosjekt/faggrupper og vurdere behov for endringer av arbeidsoppgaver
og mandat.
I denne versjonen er det ikke foreslått endringer i dokumentets hovedelementer, men kun gjort
korrigeringer på sammensetning av delprosjektgrupper med nye/flere navn, endring av noen
tillitsvalgte på grunn av fratredelse og endret noen enkle formuleringer.
Det viktigste i denne sammenheng med ny behandling i Fellesnemnda er godkjenning av ny
sammensetning av enkelte delprosjekter, en myndighet som ligger til nemnda.
Saksutredning:
Styringsdokumentet har vært til behandling i Interimfellesnemnda/Fellesnemnda flere ganger,
sist i Fellesnemnda 23.06.17. Dokumentet endres stadig og må derfor på nytt legges fram for
fellesnemnda til godkjenning.
Styringsdokumentet skal følge prosessen fram til Senja kommune er en realitet. Dokumentet
skal være et «levende» dokument, dvs vil bli forelagt FN med forslag til endringer ved behov.
Vurdering:
I vedlagte dokument framkommer en del endring i sammensetning av DP samt ønsker om
nyvalgt/supplering fra grupper. I tillegg er det tillitsvalgte som må skiftes ut. Det gjelder DP
9.2 og 9,5. Denne saka skal også til behandling i PSU og i den sammenheng oppfordres
tillitsvalgte om snarlig å komme med forslag til nye tillitsvalgte til disse delprosjektene. Det
foreligger ingen forslag til endringer i dokumentets hovedelementer eller prinsipper.

Forslag til vedtak:
Revidert styringsdokument datert 02.02-18 vedtas
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PROSJEKTMEDARBEIDERE
MIDLERTIDIGE STILLINGER - KOMMUNESAMMENSLÅING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
17/1098

Saksnr.: Utvalg
2/18
Partssammensatt utvalg
11/18
Fellesnemnd

Arkiv: 410

Møtedato
07.02.2018
21.02.2018

Bakgrunn for saken:
Fellesnemnda vedtok i møte 27.09-17 å tilsette tre prosjektmedarbeidere i midlertidige
stillinger i tillegg til prosjektleder. Utlysing ble foretatt på Jobbnorge med søknadsfrist
15.09.18. På bakgrunn av søkerliste ble flere kandidater innkalt til intervju medio oktober, og
tilbud om tilsetting ble sendt ut i starten av november. Arbeidsavtale ble tegnet med tre
personer: Ørjan Higraff, Elin Byberg og Ann-Heidi Smith-Meyer.
Den 18.12-17 meddelte Ørjan Higraff at han trakk seg fra stillingen pga annet jobbtilbud.
Ansettelsesgruppen drøftet situasjonen i møte 05.01-18, og konkluderte med at man kunne
ikke gå videre med søkerlisten fra september 2017 da denne var utdatert.
Saksutredning:
Prosjektleder har i etterkant av møtet 05.01-18 arbeidet med ulike løsninger for at prosjektet
ikke skulle miste fremdrift inntil det foreligger en avklaring av hvordan bemanningen skal
løses. I overgangen fra 01.01-18 og fram til nå har Margrethe Hagerupsen og Alf Rørbakk
bidratt på bakgrunn av deres kjennskap til prosjektet og de roller de har hatt fram til 31.12-17.
Fra 01.02-18 er de to ansatte medarbeiderne på plass, Elin Byberg og Ann-Heidi SmithMeyer. Hvordan prosjektet skal organiseres videre med tanke på at det mangler en av tre
medarbeidere, må drøftes og avklares i PSU/Fellesnemnda.
Vurdering:
Prosjektleder ser for seg tre mulige løsninger som kan være aktuelle:
1. Utlyse ledig stillingshjemmel. Ved dette alternativet kan man ikke påregne å ha en person på
plass i prosjektet før medio sommer. Dette er slik prosjektleder vurderer det for seint samt at
man kan risikere laber interesse all den tid dette er en midlertidig stilling, i praksis bare 1,5 år.
2. Fortsette med dagens organisering vedr innleie fra Tranøy og Lenvik. Dette er en ordning som
har fungert meget bra og som, alt annet likt, ville være å anbefale. Prosjektleder har
imidlertidig registrert ikke ubetydelig «støy» vedr dette alternativet og velger å ikke gå for
dette på bakgrunn av at prosjektorganisasjonen trenger arbeidsro.
3. Tilskrive 3 ulike kompetansemiljøer og be om pris på bistand ut prosjektperioden. Tilbyder
velges på bakgrunn av en totalvurdering vedr pris og kompetanse (kravspekk vil utarbeides).
Prosjektleder har sterkest preferanse for dette alternativet. I Midt Troms er det flere ulike
kompetansemiljø som meget vel vil kunne bidra inn i prosjektet etter klare spesifikasjoner og
behov.
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Forslag til vedtak:
Prosjektleder får fullmakt til å innhente og anta tilbud fra respektive kompetansemiljø vedr
videre bistand/komplementering av prosjektorganisasjonen.

Side 24 av 24

