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Under sak

Sak nr

Hva saken gjelder og konklusjon

1

Profilhåndboken
Administrativ høring av profilhåndboken?
Delprosjektet er enige om at det er nødvendig med
en orientering, ikke en høring, om innholdet etter at
profilhåndboken er vedtatt i Fellesnemnda.

2

Ny hovedbankavtale

Oppfølging
Ansvar/frist

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

Signering av hovedbankavtalen:
13.mai, Geir-Henning Iversen avtaler med banken.
3

Reglement for delegasjon
Oppstartsmøte ifht reglement for delegering i dag.
Dialog med fylkesmannen slik at vi sikrer at det er i
tråd med ny kommunelov. Gjelder både politisk og
administrativt reglement.

4

GDPR – innstilling fra faggruppa.
Dag Rydmark hadde ikke mulighet til å delta, men
medlemmene av delprosjektet har fått forslag med
innstilling tilsendt.
Anbefaling er å anskaffe Personvernapp, samt en
person som har dette som sitt ansvar i
prosjektperioden og videre inn i Senja kommune.
Vedtak:
Delprosjektet tilslutter seg anbefalingen fra
faggruppe GDPR.
Lenvik og Berg har allerede personvernapp,
Torsken og Tranøy iverksetter det fra 1. august.

5

Status innplassering og utlysninger
Innplasseringene er straks i mål. Fagansvarlige
innenfor IKT for helse/omsorg er ikke innplassert.
Det samme gjelder noen merkantile stillinger.
Rett før påske ble det gjennomført noen møter og
samtaler for avklaringer, og noen flere avklaringer
må også gjøres mandag førstkommende.
Det er vedtatt 8 lokalutvalg, og det er bestemt at 2
stillingsressurser er ansvarlig for oppfølging av
disse utvalgene. Jørn Aarsland og Dag Rydmark er
innplassert i disse stillingene.
Førstkommende fredag er det møte med HTV innen
helse og omsorg, for vurdering av om det er
behøvelig med endringsoppsigelser innenfor noen
av lederstillingene som får endret
administrasjonstid.
Sektorleder skole og sektorleder barne og
familietjenesten lyses ut denne uka, med
søknadsfrist 19. mai.
Gjennomgang av andre stillinger som vurderes lyst
ut. Dette saksbehandles og legges frem for

Fellenemnda i juni.
Orientering om ulike ledige stillinger i de respektive
kommunene nå, og hvordan det planlegges løst.
6

Lokalisering og innhold i
kundetorgsfunksjonen;
Dette blir en førstelinjetjeneste, de som jobber her
skal til enhver tid være oppdatert på det som skjer,
samt lov og regelverk. Det er en utadrettet tjeneste.
Skal svare og sørge for at innbyggerne får de
tjenestene de har behov for. Viktig å være
ekspeditt.
De to som skal følge lokalutvalgene må ha
utekontort på de ulike innbyggertorgene.
Det blir et felles tlf.nr inn, som alle på de ulike
innbyggertorgene kan besvare og med like tilganger
til å sette over osv..
Det må lages en oversikt over hvem som har behov
for fjernarbeidsplasser på de ulike stedene.
NAV-lokalene på Stonglandseidet blir ledig. Mulig
å benytte som stedsuavhengig arbeidsplasser. Kan
være hensiktsmessig å dedikere noe areal ute i de
respektive kommunene for studenter.
Delprosjektet er enige om at det er hensiktsmessig å
utarbeide en
stillingsbeskrivelse/kompetansebeskrivelse for
stilling på innbyggertorget. Nødvendig med et
rammeverk slik at vi ser hvilken kompetanse som er
nødvendig, og om noen trenger kompetanseheving.
Invitere Karin Johnsen og Hennie Eidissen til
mandagsmøtet for å drøfte dette.

7

Besøk i kommunene:
Administrasjonen for Stab/støtte planlegger besøk
ut til de respektive kommunene.
2. mai Berg og Torsken
3. mai Tranøy og Lenvik.
2,5 timer med informasjon og mulighet til å stille
spørsmål. Agenda sendes ut fredag førstkommende.

8

Lesetilgang i økonomisystemene
De respektive rådmann tilslutter seg forslag om at
økonomiansatte gis Lesetilgang ifht
økonomisystemene på tvers av kommunenen. Dette

for å kunne samkjøre systemene frem mot
sammenslåingen.
9

Neste møte
Det er allerede sendt innkalling i outlook for møte i
DP 9.2 23. mai i Senjahopen.
I tillegg til dette møtet innkalles det til et
arbeidsmøte for å lage en oversikt over
kontorplasser i det som blir rådhuset for Senja
kommune, med forslag om hvem som skal sitte der.
Dette arbeidsmøtet blir mandag 29. april kl. 16.0020.00.

