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Orienter NAV ved Ingvild Haugli Endresen
Presentasjon ligger vedlagt referat
Orientering fra vekstbedriftene ved Kjell Harald
Hansen
Fusjonsmodell, enklest og som de tre vekstbedriftene
vil anbefale for eierene.
Møte med de tre vekstbedriftene og KPMG i
etterkant av siste styrevedtak i mai
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Styrene i de tre vekstbedriftene jobber frem prosessen
med fusjonering, legges frem for eierne som beslutter.
Samling med alle styrene, eierne, NAV, daglig ledere,
styreledere, Senja2020, KPMG den 19.september i
Hamn i Senja.
Ved fusjonering ser man at man får styrket
kompetanse, overordnet mål er å gi et bedre tilbud til
brukerne av vekstbedriftene og VTA. Det handler om
å lage et best mulig tilbud til brukerne
Sørreisa kommune er eier, hvordan blir det når man
fusjonerer? Sørreisa har vært involvert i prosessen, og
er positive til å fortsatt være på eiersiden
Dp 8.3 syntes prosessene i vekstbedriftene har vært
positiv. Hadde som mål å klare å være fusjonert ved
årsskifte, vil få avklaring på om man rekker dette etter
møte den 19.september. Strukturene er like, men mer
på systemene som skal harmoniser og må på plass.
Styrene og ledelsene i de ulike bedriftene må være
enig. Forankring viktig i de lokale styrene.
Orientering kirkelig fellesråd
Eli Blomseth Hagensen orienterte om status angående
sammenslåing av de kirkelige fellesrådene.
Eli Blomseth Hagensen er ansatt som prosjektleder i
30% Håkon Ryvoll har en 20% stilling, vil utfylle
hverandre. Prosjektlederne begynte 1. mai og er enda
i kartleggingsfasen.
Hva er viktig for kirka? Tjenesteytingsavtalen, må
settes opp en milepelsplan i det kirkelige prosjektet.
Intern usikkerhet, skal menigheten bestå på samme
måte, eller skal vi slå sammen å få til et bedre/nytt
samarbeid? Hva er utfordringene, hva er mulighetene i
sammenslåingenen av fellesrådene?
Hva blir forholdet mellom menighetsrådene og
fellesrådene
Kirkevalg 2019 – hvordan blir det? Menighetsrådet
skal velge 2 fra hver av de gamle kommunene, Må tas
opp i DP 7.3
Kommunene jobber med tjenesteytingsavtalene og ser
på det, må tas opp i kirkelig fellesnemnd.
Er satt tre møter i kirkelig fellesnenmd til høsten:
21 august
2. oktober
27.november
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Strategi for eierskap og interkommunalt
samarbeid og innhold i den som skal legges frem
til høsten
Det må lages en generell anbefaling fra DP 8.3 som
legges frem til Fellesnemnda til høsten angående
interkommunalt samarbeid. Særskilte vetak må tas
senere, blant annet på eierskap. Lages en
eierskapsmelding for Senja kommune.
Elin Byberg sjekker med andre
kommunesammenslåinger hvordan de har jobbet med
strategi for interkommunalt samarbeid og eierskap.
Elin Byberg begynner å skrive på utkast til strategi
som tar med de momenter som er diskutert i
delprosjektet.
Gjennomgang av mandat
Utgår
Administrativ representant til delprosjektet
DP 8.3 foreslår Lena Hansson fra Torsken
Geir-Henning Iversen Lenvik
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Eventuelt
Ingen saker
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Neste møte i DP
21.august kl.09.00-12.00 Finnsnes

Prosjektorganisasjonen
Elin Byberg

