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«Kick-Off» - Senjahopen og kommunalsjefer
Sommerferien er vel overstått for de aller fleste, og arbeidet med å bygge nye Senja kommune
har igjen fullt fokus, både for de involverte i delprosjekter og faggrupper, og prosjektledelsen. Og
vi starter med ett mega-arrangement for alle ansatte, i Senjahopen 8. september. De fire
kommunalsjefene i Senja kommune er i gang med det videre arbeidet, og prosjektorganisasjonen
fortsetter sine møter med innbyggere, næringsliv og andre aktører i nye Senja kommune.
Kick-Off Senja2020
Alle ansatte i fremtidige Senja kommune inviteres til felles arrangement i (og rundt) Senjahallen i
Senjahopen, lørdag 8. september. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Havørn UIL, og vil
foregå både ute og inne. Ett av formålene med arrangementet er å bygge lagånd og fellesskap blant
ansatte, på tvers av kommunegrensene. Fellesnemnda inviteres også til å være med på
arrangementet i Senjahopen.
Programmet for dagen vil være som følger;
Kl. 14:00 - Velkomst, enkel bevertning
Kl. 14:15 - 19:30 Aktiviteter, med presentasjon av det sosiale intranettet «Colibo» og
opplæringsportalen «KS Læring», øvelse og opptak «Flashmob», (frivillig og enkel) tur til Innerdalen,
hinderløype, «bumperball», foredrag m.m.
Kl. 19:30 – 22:00 Sceneshow m/Ourland, gjesteartister og overraskelser
Deltakelse, busstransport og matservering skal være gratis for alle ansatte! Det vil også være mulig
å kjøpe mineralvann, øl og vin. Deler av arrangementet er planlagt å gjennomføres utendørs, men
her kan det gjøres endringer hvis værgudene ikke spiller på lag. Uansett anbefales fritidsklær som
bekledning. I løpet av onsdag 22. august vil alle ansatte motta epost med mer detaljert program og
link til påmeldingsskjema. Det settes opp busstransport som dekker de fleste områder i våre fire
kommuner, og når man melder seg på arrangementet, oppgir man den bussruten man ønsker å ta.
Videre innplassering
Før ferien ble det klart hvem som tilbys stilling som kommunalsjefer i Senja kommune. Alle fire har
nå takket ja til tilbudet. Disse er;
• Rune Hoholm, kommunalsjef Oppvekst og kultur. Er i dag kommunalsjef oppvekst og kultur i
Lenvik kommune.
• Jorid Meyer, kommunalsjef Helse og omsorg. Er i dag levekårsleder i Berg kommune med
ansvar for oppvekst, helse- og omsorgsfeltet.
• Alf Rørbakk, kommunalsjef Samfunnsutvikling. Er i dag rådmann i Tranøy kommune.
• Geir Henning Iversen, kommunalsjef Stab/støtte. Er i dag økonomisjef i Lenvik kommune.
De har allerede deltatt på felles møte med prosjektledelsen, og er kommet til en del avklaringer
vedrørende videre arbeid med innplassering. I løpet av den nærmeste uken sendes det ut ett eget
notat om dette.
Gode arenaer for dialog og innspill
Sommeren er full av aktiviteter og det har vært arrangert mange flotte festivaler og bygdedager i de
fire kommunene. Vi har mye å være stolt av og flotte innarbeidede arrangement å ta vare på.
Tidligere i sommer har Senja2020 vært til stede på Rossfjordrocken, Finnsnes i fest,
Gibostadmartnan, og den 25. august er vi tilstede på Husøydagene. Vi tar gjerne imot innspill, så er
du på Husøya, slå gjerne av en prat med oss. Den 6. september inviteres næringslivet i de fire
kommunene til et møte på Senja Fjordhotell. Her ønsker vi å lytte til hva som er viktig for
næringsaktørene, og hva som kreves for å få en kommune som er god på næringsutvikling.
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