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Nyhetsbrev 12:

Organisasjonskartet (og Aurora) er vedtatt
Fellesnemnda vedtok i forrige uke den administrative organiseringen av Senja kommune. Nå er
det krevende arbeidet med innplasseringer av sektor- og virksomhetsledere startet. Det jobbes
kontinuerlig med å avklare hvilke fagsystemer som skal nyanskaffes eller videreføres. Og ett
enstemmig delprosjekt 9.3 har valgt «Aurora» som navn på det intranettet for Senja2020.
Organisasjonskartet på plass
Arbeidet med å få på plass det administrative organisasjonskartet til Senja kommune har vært
krevende. Tillitsvalgte, rådmennene (DP 9.2) og prosjektleder har bidratt, og prosessen tok ett langt
skritt videre når de fire kommunalsjefene ble tilsatt før sommerferien. Hele høsten har det vært
jobbet med å få på plass strukturen for underliggende nivå. Alle ansatte fikk mulighet til å si sin
mening om organiseringen, og engasjementet var stort. Det kom inn over 50 (!) høringsuttalelser,
fra fagforeninger, virksomheter, avdelinger og enkeltpersoner. Alle uttalelser ble vurdert, og der
det var hensiktsmessig, ble det gjort endringer. Etter godkjenning i Partssammensatt utvalg (PSU)
og Fellesnemnda, er organiseringen endelig vedtatt. Organisasjonskartet finner du i Aurora (se eget
avsnitt).
Innplassering
Kartleggingssamtalene for innplassering av ledere på nivå 2 og 3 (virksomhet og sektor) er godt i
gang, og prosjektleders klare mål er at alle på disse to nivåene skal klarlagt innen jula ringes inn.
Utvelgelsesområdet har vært drøftet med tillitsvalgte og KS. Videre er det en målsetting å ha alle
berørte ansatte innplassert innen første kvartal 2019. Prosjektleder vil redegjøre for dette arbeidet
i ett eget nyhetsbrev.
Valg av fagsystemer
I mange av delprosjektene og de underliggende prosjektgruppene, jobbes det med avklaringer
rundt hva som skal bli de nye fagsystemene i Senja kommune. Enkelte systemer benyttes i dag av
alle fire kommuner, og vil være hensiktsmessige å videreføre. Men situasjonen gjør også at vi har
en unik mulighet til å ta i bruk nye systemer, som tar høyde for fremtidens muligheter og behov.
Lovverket gir begrensninger i forhold til hvordan prosessene må gjennomføres, og det må gjøres
grundige vurderinger på om systemer kan videreføres eller må anskaffes. Det er foreløpig avklart at
bl.a. Profil, Visma (HS Pro/Barnevern/Ressursstyring), Mobil omsorg, 1310.no (skole) og de fleste
systemer knyttet til lege/legevakt skal, eller ønskes videreført.
Intranettet døpes Aurora
Delprosjekt 9.3 utlyste i forrige nyhetsbrev en navnekonkurranse for det nye intranettet. Mange
gode forslag ble lansert, men ett enstemmig delprosjekt synes forslaget fra Vegard Bogstrand var
det beste. Forslaget «Aurora» viser bl.a. til Aurora Borealis/Nordlys, som er ett av elementene i vårt
nye kommunevåpen. Info om pålogging (brukernavn og passord) for intranettet ligger i e-posten
som ble sendt ut 1. november. Kontakt nærmeste leder eller din kommunes IKT-ansvarlige hvis du
har behov for mer informasjon. Adressen til er https://ansatt.senja.kommune.no/
Siste nyhetsbrev
Dette er det siste nyhetsbrevet (i denne form) som gis ut i regi av delprosjekt 9.3 – Informasjon.
Fremtidig intern informasjon om prosesser, arbeid og fremdrift vil bli lagt ut i Aurora. Dette vil
forbedre alle ansattes tilgang på fortløpende og målrettet informasjon. Og husk at Aurora fungerer
på mobiltelefon og nettbrett. Prosjektleder vil fortsatt, når det er hensiktsmessig, sende ut
informasjon via epost. Og på www.Senja2020.no og prosjektets åpne Facebook-side, legges det
fortløpende ut informasjon som berører hele befolkningen.
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