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1
Referat fra forrige møte, inkludert referat fra
faggruppemøtene

Oppfølging
Ansvar/frist

Referat fra møte i DP 9.1 godkjent med følgende
kommentarer;
-1310.; alle skolene i nye Senja kommune har nå fått
Rune Hoholm følger opp ifht
tilgang til dette, og det er bare 3 skoler som ikke har tatt evt innføring av 1310 i
det i bruk. Det er ønskelig å innføre 1310. også i
barnehagene.
barnehagene.
Faggruppe helse;
Referat fra faggruppa tatt til orientering.
Kommentarer;
Pkt 5; er det realistisk å ha en helhetlig helse- og
omsorgsplan klar innen oppstart i ny kommune?
Faggruppa og DP 9.1 vurderer det som hensiktsmessig å
vente med denne planen til ny kommune trår i kraft, slik
at det kan jobbes i prosess med den. Dette er viktig med
tanke på innvolvering og forankring.

Faggruppe oppvekst;
Referat fra faggruppa tatt til orientering.
Kommentarer;
Forslag til vedtekter sendt til DP 9.1, skal behandles i
delprosjektets møte i dag.
Vedtekter for kulturskolen er i prosess igjennom
faggruppe kultur. Skal også sendes ut på høring.
Pedagogisk senter har ivaretatt helhetlig oppvekstplan,
slik at denne planen også kan avventes til 2020, slik at
det kan gjøres i prosess på samme måte som overordnet
helse- og omsorgsplan.
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Gjennomgang av mål og milepæler – er det behov for
justeringer ifht oppgaver og mandat?
Mandatet til DP 9.1 er i stor grad oppfylt, dette i tråd
med fremdriftsplanen. Arbeidet i faggruppene til DP 9.1
dreier nå mer mot tjenesteutvikling, og DP 9.1 vurderer
det som hensiktsmessig at faggruppene flyttes til DP 9.2,
administrativ organisering, som har tjenesteutvikling i sitt
mandat.
Kommunalsjefene er på plass, og videre innplassering
innenfor de ulike områdene vil være klart innen
årsskiftet. Det vurderes som hensiktsmessig at de som
innplasseres jobber sammen med kommunalsjef for sitt
område for utvikling av tjenestetilbudet, dermed kan det
bli nødvendig å endre sammensetningen av de ulike
faggruppene.

Vedtak;
DP 9.1, sektor og temaplaner, legger frem til
prosjektledelsen at delprosjektet har oppfylt sitt mandat
og henstiller om at DP 9.1 oppløses. Faggruppene
overføres til DP 9.2, administrativ organisering.
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Status faggruppene
- høring ifht vedtekter
Vedtak;
DP 9.1 slutter seg til forslagene til vedtekter, og de

Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sender
vedtektene ut på høring, og er
høringsinnspillene sendes på
mail til henne.

sendes ut på høring.

Vedtektene sendes bredt ut på høring, herunder alle
kommunene, skolene og barnehagene. Det må sikres at
foreldregruppa og Samarbeidsutvalgene (SU) får tilsendt
vedtektene for høring. foreldrerep.
Høringsfristen settes til 18. november.
DP 9.1 ber om at møteplanen for 2019 for de fire
kommunenen og Fellesnemnda, må ta hensyn til at
vedtektene skal først behandles i FN og deretter i alle
kommunestyrene. Vedtektene må være besluttet så tidlig
som mulig i januar.
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Eventuelt:
•

Det må sjekkes hvorvidt Senja kommune overtar
juridisk ansvar for vedtakene som er gjort i de
fire kommunene i forkant av
kommunesammenslåingen. Kan det f.eks stå i
vedtaktsmalen at det er et vedtak på på vegne av
eksempelvis Berg kommune, og Senja kommune
fra 01.01.20

•

Hjemmesiden til Senja 2020 mangler referatet fra
juni 2018.

Prosjektmedarbeider AnnHeidi Smith-Meyer sjekker
dette med KS advokatene.

