Referat fra møte i DP 7.1: Delprosjekt Politisk
organisering.
Delprosjektleder: Fred Ove Flakstad
Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer
Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: Hogne Eidissen og Ann-Heidi Smith-Meyer
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Referent
Ann-Heidi SmithMeyer

Referat fra forrige møte
Referatet godkjent.
Kommentarer/oppfølging av referat;
Det er ikke kommet noen avklaringer ifht UNN og
ambulanseberedskap. Skal trolig opp i styremøte i
UNN 21.06.18. Slik forslaget er nå, så vil
responstiden bli svært lang, og mange
førstehjelpsoppdrag vil det være brannberedskapen
som må ivareta. Delprosjektet er enige om at det
sendes en henstilling til UNN om å avvente
beslutningen til det er drøftet med Senja 2020 ifht

Oppfølging
Ansvar/frist
Fred Flakstad og og Jan
Fredrik Jenssen utarbeider og
sender henstilling på vegne av
Fellesnemnda for Senja 2020.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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organisering og beredskapsfunskjon i den nye
kommunen.
Harmonisering av skatter og avgifter, flere
delprosjekter og faggrupper som tangerer hverandre.
DP 9.5 og DP 8.4 har møter 14.06.18, leder for DP
7.1, Fred Flakstad deltar på tlf for avklaringer, slik at
det sikres at ikke flere jobber med det samme.
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Status administrativ organisering
Gjennomgang v/prosjektleder Hogne Eidisssen.
Organisasjonskartet tatt til orientering i FN 23.05.18.
Skal behandles i PSU og FN i flere omganger.
Alle kartleggingssamtalene kjøres denne uka.
Stillingsprofilene sendes til TV i dag for innspill. Det
har vært tett dialog med Gudrun Grindaker i
utarbeidelsen av disse.
Innplasseringssamtaler er planlagt til 19. og 20. juni.
Delprosjektet mener adminstrativt organisasjonkart
ser bra ut pr i dag. Funskjoner som eldreråd,
ungdomsråd etc. er tenkt lagt inn under sekretariatet.
Gjennomgang av mål og milepæler
ROS analyse for DP, delprosjektet vurderer at det
ikke er hensiktsmessig på nåværende tidspunkt.

Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sender ut
nytt styringsdokument til
medlemmene i delprosjektet.

Tapt arbeidsinntekt og møtegodtgjørelse ifht
prosjektet er på plass, men må jobbes med ifht den
nye kommunen.
Modeller for grendeutvalg, jobbes med, 2 folkemøter
igjen.
Harmonisering av avgifter, gebyrer og
brukerbetalinger. Det jobbes med i egen faggruppe.
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Samhandling kommune – frivillighet. Ansvaret for
Frivillighetssentralene er overført til kommunene. Av
de fire kommunene så er det bare Lenvik som har
frivillighetssentral i dag. En fungerende
frivillighetssentral, delprosjektet vurderer at
Frivillighetssentral har en viktig funksjon og rolle.
Det vurderes at delprosjektet er greit i rute.
Status politisk håndbok, delegasjon og etiske
retningslinjer
Innspill er etterspurt hos Alf Rørbakk. Behandles i
dette DP før det behandles i FN i september.

Prosjektledelsen følger opp og
får tilbakemeldinger fra alle
delprosjektetene.
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Status faggruppe nærdemokrati
Vært folkemøter i alle kommunene, det gjenstår to
møter i Lenvik, i dag og i morgen.
Representanter fra faggruppen har deltatt på flere av
folkemøtene, og det er svært positivt.
Det har vært godt engasjement. Deltakelsen har vært
fra 19 til nesten 90 personer. Ungdommene er i liten
grad representert. Det er en utfordring å klare og
engasjere dem. Prosjektledelsen har planlagt
skolebesøk, både i 10. klasse og videregående skole til
høsten. Delprosjektet spiller inn et forslag om å
kontakte skolene og få de til å jobbe litt med dette i
forkant besøket.
Innpill fra Svein Westvik, eldrerådet
Det er ønskelig for de eldre å fortsette å bo der de
bor. Flere har boliger som gjør det utfordrende. Bygg
i Nord kjøpt et område for utbygging av
selveierleiligheter. Er det mulig å få inn nå at det
tilrettelegges for utbygging av leiligheter også i
distriktene i den nye kommunen? Dette vil være
positivt både for eldre, men også for
førstegangsetablerere.
Aktivitetssenter, kan også være desentralisert i den
nye geografisk store kommunen. Eksempelvis;
Skaland, Gryllefjord osv. Kan også knyttes opp mot
en frivillighetssentral. Viktig å jobbe for å sikre
aktivitet også i distrikene; aktivitet der folket bor.
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Neste møte i delprosjektet
12.09.18 kl. 11.00 i Vangsvik.

Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sender
innkalling i outlook.

