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Innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent
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Designhåndboka - hvordan vi nå jobber videre
med den?
Kommuneflagg har ikke vært tema i Fellesnemnda.
Optimalt burde det vært behandlet samtidig som
kommunevåpen, ettersom begge deler skal vedtas i de
respektive kommunestyrene.
Det drøftes hvorvidt det er fast format på
kommuneflaggene, men det hersker noe usikkerhet
omkring dette. Det er hvit bakgrunn på flaggene, men
er det spesifikasjoner på hvor i flagget
kommunevåpenet skal plasseres?
Dersom det skal kunne behandles i
kommunestyremøtene sammen med saken om

Oppfølging
Ansvar/frist

Prosjektledelsen v/ Elin
Byberg briefer Christel på ID
design i forhold til dette, og
sørger for at det blir oversendt
til behandling i
kommunstyrene.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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kommunevåpen, så haster da Torsken har
kommunestyremøte 12.06.18.
Designhånbok skal si noe om;
Logo på klær og biler
Hvilke farger skal benyttes
Hvordan skal brevlogo og andre dokumentmaler
være? Viktig at brevlogo og dokumentmaler blir klart
så raskt som mulig etter at kommunevåpen er vedtatt.
Logoer på klær og biler kommer i neste steg, det
samme gjelder for bordvimpel og pins.
Noen må lage en liste over dokumentmaler som er
nødvendig og oversende til til Christel.

Arve Svestad tar
utgangspunkt i Lenvik sin
designhåndbok og oversender
liste over dokumentmaler som
må på plass, til
prosjektmedarbeider Elin
Byberg og Christel/ID design.

Innspill fra delprosjektet ifht hvordan ordførerkjedet
til Senja kommune kan være; det nye
kommunevåpenet i midten, og de fire nåværende
mindre og på siden. Hovednæringene; reiseliv, sjømat
og kultur bør representeres/symbolisere. Viktig at
kjedet representerer HELE kommunen med Senja og
fastlandet.
Designet lages av Christel/ID design og
videreformidles til en sølvsmed etc.
Kostnader vil sannsynligvis bli på ca kr. 100 000,Saken må løftes til FN ifht finansiering og symbolikk
og iverksettelse av prosess.
Regler omkring bruk av kommunevåpen, må
utarbeides og komme inn i designhåndboka. Hvilke
anledninger kan kommunevåpenet benyttes?
Delprosjektet mener at det er viktig å sikre at
kommunevåpenet patentbeskyttes slik at det ikke
benyttes i andre reklamer osv.
Delprosjektet ber om at prosjektorganisasjonen spiller
inn til Fellesnemnda om det skal være offisielle
samiske navn på steder i Senja kommune, samt Senja
kommune som sådan. Hvordan blir den samiske
historikken ivaretatt i nye Senja kommune? Og kan
det være en mulighet for at Senja kommune kan bli en
del av samisk virkeområdet?
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Aktiviteter og arenaer for kulturbygning på tvers
av kommunegrensene for innbyggerne.
DP 7.2, identitet og symboler, har hatt ansvar/mandat
ifht innbyggere
DP 9.2, admimistrativ organisering, har anvar ifht
kulturbygging blant ansatte. Overlappinger, også med

Prosjekledelsen har ansvar for
å sikre patentbeskyttelse.

DP 9.3 Kommunikasjon. Viktig at det blir avklaringer
på dette. Leder av DP 7.2 og DP 9.3 er innkalt til
møte med DP 9.2 den 15. juni.
Forslag på personer fra Torsken til faggruppa; Ivar
Enoksen og Kristian Kaurin. Må avklares med dem.

Prosjektmedarbeider Elin
Byberg sørger for å spørre
dem.

Kontakt med idrettlag, turngruppa osv kan ta initiativ
til felles arrangement.
Delprosjektet ønsker å spille inn til FN at det lages en
pott til «Bli kjent» midler som kan benyttes til denne
type arrangement.
Delprosjektet presiserer at det allerede er gjort en del
som involverer innbyggere;
Kommunvåpen, sms avstemming
Folkemøter
Næringsplan, felles kommunestyremøte for
Senjakommunene og de omkringliggende
kommunenen.
Videre jobbing, samt iverksettelse av ny faggruppe,
avventes til etter felles møte med DP 9.2 den 15. juni.
Det DP som blir ansvarlig lager mandat til faggruppa.
Colibel og KS læring er felles plattform blant de
ansatte i alle fire kommunen. Det er planlagt et Kick
off til høsten.
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Nye veinavn og nye offisielle navn på offentlige
bygg/anlegg – Hva er gjort og hva gjenstår.
Alf Rørbakk orienterer.
Matrikkelgruppa i DP 9.4 har oversendt liste til DP
7.2 i forhold til hvilke veinavn som er lik, og hvem
som bør endres. Det er deretter behandlet i FN, og i
etterkant av det oversendt til behandling i hver
kommmune. Veinavn ok og i prosess.

Prosjektledelsen v/ Elin
Byberg etterspør liste fra
faggruppe matrikkel i DP 9.4

Det som gjenstår er navn på offentlige bygg etc. DP
7.2 må etterspørre tilsvarende oversikt fra
matrikkelgruppa i DP 9.4 over de offiselle navnene på
offentlige bygg. Skal Tranøy sykehjem eksempelvis
hete Tranøy sykehjem videre, osv.
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Neste møte i DP
Uke 34, onsdag 22.08.18. kl. 09.00 på Finnsnes.
Mailkorrespondanse evt. i etterkant av møtet
15.06.18. ifht nedsettelse av faggruppe og mandat.

Prosjektmedarbeider Elin
Byberg booker møterom og
innkaller.

