SENJA KOMMUNE
Referat fra møte i DP 9.3:
Delprosjekt Kommunikasjon
Delprosjektleder: Arve Svestad
Fra prosjektet: Elin Byberg
Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: Elin Byberg
Saksnr./Arkivkode

Sted

Dato 05.09.18

Tilstede
Arve Svestad
Halgeir Torgersen
Svein Pedersen (på
skype)
Ingunn Minnesjord
Elin Byberg
Asbjørn Beyer Log
(på skype)
John Olav Edvardsen
(på skype)
Espen Fagerthun (på
skype)

Andre møtende

Forfall
Geir Indahl
Kari E. Mellem

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

2

Referent
Elin Byberg

Oppfølging
Ansvar/frist

Referat fra forrige møte
Kommentarer: Er laget en brukerveiledning på Colibo
Er tilsendt DP 9.3
Referat godkjent
Info om kick-off 8. September
Var ca 170 påmeldte, og rådmenn (DP 9.2) var
samstemt at med kostnadene på ca kr 300-350 000,på et arrangement med så få deltakere ble for dyrt og
man valgte å avlyse.

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
Side 1

Vi har da ingen arena for å presentere Colibo og KS
læring. Hvordan når vi da ut til de ansatte?
Hvordan har vi nådd frem med informasjon
vedrørende arrangementet som var planlagt den 8.
september? Info er på lik linje med interne nyhetsbrev
sendt på e-post fra leder i DP 9.3 til kommunenes
postmottak og rådmenn, for videredistribusjon.
Berg: Opplever at informasjon er nådd frem
Tranøy: Har inntrykk av at de fleste har fådd
informasjon
Torsken: Inntrykk av at informasjon er nådd frem.
Noen syntes arrangementet ble for stort, hadde vært
bedre om det ble lagt opp til at fagområdene møttes
slik at man kunne bli kjent med sine fremtidige
kollegaer.
Lenvik: Alle ansatte har egen kommunal epostadresse, og info er sendt dit. Men mange åpner ikke
sin kommunale epost. Går også glipp av annen viktig
intern info.
Lages en undersøkelse som sendes ut hvor man ber
om tilbakemelding på hvorfor man ikke meldte seg på
den 8. september, her vil man la de ansatte skissere
hva de ønsker dersom det skal være et nytt
arrangement.
Innspill: Kan være hensiktsmessig at en slik
undersøkelse er anonym, man får kanskje flere svar da
enn om man må tilkjennegi hvem som er avsender.
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Status Colibo og forslag til retningslinjer.
Er sendt ut forslag til retningslinjer til medlemmer i
DP. Er gitt noen tilbakemeldinger som er innarbeidet.
Delprosjekt 9.3 godkjenner forslaget til
retningslinjene.
Legges ut/festes på forsiden til Colibo.
Oppstart av Colibo
Nå skal Colibo være klart til bruk og alle grensesnitt
skal være på norsk. Hvordan lanserer vi dette og
sikrer at det blir tatt i bruk raskest mulig?
Må gjøres en jobb i hver kommune for å sikre at alle
ansatte har tilgang og kan logge seg på Colibo.
Må sjekke med Colibo når vi kan få på plass Colibo
Invite.

Hallgeir, Arve

Delprosjekt 9.3 ser mandag 1. oktober som den beste
lanseringsdato for Colibo. Når de ansatte åpner
nettlesere 1. oktober skal Colibo være startside. De IT John Olav, Espen, Svein og
ansvarlige i kommunene må sørge for at dette
Hallgeir
kommer på plass.

Support – må lages en gruppe eller en i hver
kommune som kan være tilgjengelig for support den
dagen vi åpner Colibo. DP 9.3 foreslår at IT ansvarlig
i hver kommune blir support i sin kommune, Hallgeir i
Lenvik.
ledere og fagledere i kommunene er gjort kjent med
og fått testet tilgangen til Colibo.
Lage en enkel introduksjonsvideo hvor man viser
pålogging i Colibo. Publiseres i Lenviks Vimeo, og
link til videoen sendes ut i en e-post til alle ansatte.
Hvem lager denne? Arve ser på den.

Arve

Ingunn – personalavd i Lenvik ønsker i dag å ta i bruk
Colibo med en gang den er lansert til å publisere
interne utlysninger på ledige stillinger. Dette gjøres i
dag på intranettet Kista. Vil bidra til at det er
attraktivt for ansatte å logge seg på å følge med. (Må
avklare om ansatte kan søke på interne stillinger på
tvers av kommunegrensene.)
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Nettsiden Senja2020
Asbjørn og Elin orienterte om endringer
Kan man trekke ut essensene i referatene og lager
nyehtssak på? Elin tar dette opp på mandagsmøte med
prosjektorganisasjonen.
- Få på plass møtekalender
- Legge inn informasjon om kirkelig
sammenslåing
Asbjørn
- Legge inn nytt kommunevåpen på nettsiden
- Bedre og ryddigere informasjon om
delprosjektene

5

Brosjyre høsten 2018
Arve orienterte.
JS Norge – ferdig med salg av annonser. Blir på totalt
24 sider hvor av 8 sider reklame, pluss forside og
bakside. Totalt er det 14 sider som må fylles med
innhold. Side 3 og side 5 er solgt som helside
Størrelse på brosjyre er A4
Idemyldring tekstproduksjon:
- Leie inn ekstern frilans som produserer tekst,
noen kostnader knyttet til dette. Kostnad til
dette kan påløpe ca 50 000,- Avhengig av om
de skal ta bilder eller ikke.
- Delprosjekt 9.3 kan skrive noe,
prosjektorganisasjonen kan skrive noe

-

Utfordre noen i kommunene/ansatte om de
ønsker å bidra med tekst. Kan Vegard
Bogstrand skrive noen om digitalisering.
Satsing på lærebrett i alle skolene på Senja?

Tekst og bilder må leveres til JS Norge fortløpende
Er møte med JS Norge tirsdag 11. september, så faste
møter fremover.
Vi må selv sørge for distribusjon av brosjyren når den
er klar. Kan for eksempel inngå avtale med
idrettslag/foreninger i de fire kommunene som får en
sum for å kjøre rundt å putte i postkassene.
Må ha noen redaksjonsmøter fremover med DP 9.3.
Neste møte bør være et slikt hvor vi går gjennom hva
vi har og hva vi mangler for å ferdigstille brosjyren.
Bli også enig om hva vi gjør med tanke på videre
skriving.
Tekst som produseres frem til neste møte sendes
fortløpende til FG 9.3.1 ekstern kommunikasjon.
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Møteplan høsten 2018
27. september kl.09.00 Finnsnes, ut dagen
10. oktober kl. 12-15.00 Finnsnes (Skype)
8. november kl. 12-15.00 Finnsnes (Skype)
12. desember kl. 12-15.00 Finnsnes
Eventuelt
Hva er neste steg etter brosyre, hvor mange brosjyrer? Elin og Arve går gjennom og
Bør få en til trykt på slutten av 2019
setter på sakslisten i neste
Ta opp kommunikasjonsplanen i neste møte
møte

