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Evaluering og organisasjonskartet
Kartleggingen i etterkant av avlyst «Kick-Off» i Senjahopen ga god respons, og mange
konstruktive forslag til hvordan fremtidige arrangement bør legges opp. Alle ansatte har nå
muligheten til å si sin mening om forslag til administrativ organisering, før den endelig vedtas i
november. Og flere viktige beslutninger i forhold til felles administrative systemer og fremtidens
digitale plattform er tatt.
Evaluering Kick-Off Senja2020
Etter avlysning av Kick-Off i Senjahopen ble det sendt ut en undersøkelse der alle ansatte kunne gi
sin tilbakemelding på det planlagte arrangementet. Det kom inn over 350 besvarelser og 259 var fra
personer som ikke hadde meldt seg på. Det kom også inn over 200 fritekstbesvarelser, som både
utdypet hvorfor man ikke var påmeldt og ga gode innspill til hvordan man kan planlegge fremtidige
arrangement. Momenter som mange trekker frem er at det burde vært lagt til en ukedag og ikke en
helg, og at det var for omfattende/langt tidsmessig. Over halvparten hadde også oppgitt at de
hadde andre planer den dagen.
Organisasjonskartet
Forslag til administrativ organisering for Senja kommune er nå sendt ut på en ekstra høringsrunde.
Høringsutkastet er behandlet i både PSU og Fellesnemnda og frist for tilbakemelding er satt til 8.
oktober. Innspillene vil bli behandlet av delprosjekt 9.2 (som består av rådmennene i alle fire
kommuner) og de nye kommunalsjefene. Innspillene vil danne grunnlaget for videre utforming av
det endelige administrative organisasjonskartet. Dette vil bli lagt frem til behandling i PSU og
Fellesnemnda i november 2018.
Samarbeid med Tromsø kommune
Det er en målsetning å heve standarden på IKT-tjenestene inn i Senja kommune, for å levere
fremtidsrettede og moderne digitale løsninger, både for innbyggere og ansatte. Arbeidet med å
utforme ny IKT-strategi er godt i gang, og allerede er det fattet en viktig beslutning i forhold til
fremtidens IKT-løsninger. Tromsø kommune har etablert en serverplattform som har kapasitet til å
dekke behovet til Senja kommune både på kort og lang sikt, og her kan det velges skalerbare
løsninger. Vurderinger gjort mot bl.a. drift i egen regi, og såkalte skyløsninger, gjør at samarbeid
med Tromsø gir både rene økonomiske og ressursmessige gevinster. Blant annet vil det gi tilgang til
flere IT-ressurser. Fellesnemnda sluttet seg til fagmiljøets anbefaling, og vedtok i siste møte at
Senja kommune inngår samarbeid med Tromsø kommune om serverplattform.
Fagsystemer
Etter gjennomgang av kommunens eksisterende fagsystemer innenfor bl.a. regnskap, det er
besluttet at en stor del av Visma-programmene vil videreføres inn i Senja kommune. Vismas
produktspekter omfatter en rekke fagområder, slik som økonomi og regnskap, lønn, oppvekst,
barnevern etc. Visma-programmene blir benyttet av alle fire Senja-kommunene, og beslutning om å
videreføre systemene gir derfor små forandringer for de ansatte som benytter disse i dag. Den
største endringen berører Lenvik, som i dag bruker «Agresso» som regnskapssystem. Det er også
besluttet at «Arena» skal videreføres som verktøy for budsjett-prosess og -oppfølging, årsbudsjett
og økonomiplan. Løsningen benyttes i dag alle fire Senja-kommunene.
Vedtekter
I løpet av høsten sendes vedtektene til SFO og barnehage ut på høring, det betyr at man er i rute
med tanke på nytt opptakt til barnehage og SFO i 2019.
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