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Forfall

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referent
Ann-Heidi SmithMeyer

Gjennomgang av referat fra forrige møte, 27.06.18
- HVO i Torsken
HVO i Torsken har vært invitert i flere møter,
og hadde bekreftet å delta i forrige møte med
de andre hovedverneombudene, men møtte
ikke. Torsken kommune har møte i neste uke
med alle verneombud i Torsken kommune og
vil da evt. utpeke en.
- Pkt 10, et spm som henger. Verneområder

Oppfølging
Ansvar/frist

henger sammen organisasjonskartet. Når
det administrative organisasjonskartet er
besluttet så kan man se på hvilke
verneområder som vil være gjeldene i nye
Senja kommune.
Referat godkjent med de overnevnte innspill.
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Status prosjektet v/ prosjektleder Hogne Eidissen
Kort gjennomgang ved prosjektleder. Det jobbes
godt ute i alle kommunene, og i alle
delprosjektene. Det ser ut til at prosjektet pr nå er
i rute.
IKT plattform er bestemt.
Sak- arkivsystem besluttes i november.
Papirarkiv hentes av Dansk Scanning nå i
begynnelsen av oktober.
Videre innplassering henger også sammen med
administrativt organisasjonskart, og målet er at
alle innplasseringene skal være ferdigstilt innen
utgangen av 2018.
Det er viktig å prioritere hva som MÅ være på
plass til 01.01.20, og hva kan forskyves.
Ambisjonsnivået i de respektive kommunene må
legges på et nivå som er håndterbart i denne
sammenslåingsprosessen. Det er de samme
personene som skal bygge den nye kommunen,
også skal drifte de eksisterende kommuner.
Leverandør av bedriftshelsetjeneste til Lenvik
kommune
Det er BedriftshelseNord som vant anbudet, og
leverer når bedrifthelsetjeneste til Lenvik, på lik linje
som til Berg, Torsken og Tranøy.
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AMU oppgaver i prosjektperioden;
Dette AMU vil være et høringsorgan
Fra forrige referat;
AMU i de fire kommunene lager et utkast til hvordan
det skal se ut i nye Senja kommune, utkastene drøftes
i dette AMU, og legges frem til behandling i
Fellesnemnda.
Oppfordres til at dette er klart til behandling tidlig i
2019.

AMU i de fire respektive
kommunene må lage et utkast
til hvordan vernetjenesten skal
organiseres i Senja kommune,
innen 31.12.18.
Dette AMU behandler
innspillene og lager en
innstilling som behandles i
Fellesnemnda.
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Bedriftshelsetjenesten i Senja kommune fra
01.01.20 (referatsak 8 fra møtet 27.06.18).
Kan avtalen videreføres inn i Senja kommune?

Prosjektorganisasjonen
undersøker ifht
innkjøpsreglementet hvorvidt

avtalen kan videreføres eller
ikke.
6

Årshjul
Det planlegges 4 møter i 2019. Det første medio
januar.
Det oppfordres til å bruke skype ved korte møter.
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Arbeidslivssenteret – hvilke bidrag ønsker vi fra
dem i neste møte?
AMU ønsker en presentasjon av hva
arbeidslivssenteret kan tilby av tjenester til
kommunene.
Innspill til organisasjonskartet
Det blir vanskelig for et samlet AMU å komme med
innspill til organisasjonskartet, blant annet fordi
rådmenn og prosjektledelse sitter i DP 9.2 som har
utarbeidet det foreliggende forslaget til
administrasjonskart. AMU er omforent om at det mest
ryddige er at vernetjenesten kommer med sine innspill
i et eget notat. Hovedverneombudene ønsker utdyping
av innholdet i organisasjonskartet, og det avtales at
HVO møter prosjektleder for å få en gjennomgang
09.10.18 kl. 09.00 på prosjektkontoret.
Dato for neste møte
Tirsdag 15.01.19 kl. 09.00-12.00 Lenvik rådhus,
Formannskapssalen.
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Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer kontakter
NAV arbeidslivssenter.

Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sender
innkalling i outlook.

