Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt
Administrativ organisering
Delprosjektleder: Hogne Eidissen
Fra prosjektet: Margrethe Hagerupsen
Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,
Kopi til: Prosjekt Senja kommune
Fra: referent Margrethe Hagerupsen
Saksnr./Arkivkode

Dato
24.01.2018

Sted
Tilstede
Prosjektkontoret Lena Hansson
Kunnskapsparken Wenche Pedersen
Alf Rørbakk
Bjørn Fredrikse
Hogne Eidissen
HTV UDF Linda
Tjosås

Forfall

Referent
Margrethe
Hagerupsen

Fra prosjektet:
Margrethe Hagerupsen
Andre møtende

Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1

Referat fra forrige møte
Delprosjektgruppas første møte

2

Gjennomgang av hovedinnhold i delprosjektet av
prosjektmedarbeider.
- Mål fra intensjonsavtalen
- Hva Senja kommune skal være, fra
intensjonsavtalen
- Sammensetning DP fra
styringsdokumentet
- DP`s oppgaver
- DP`s mandat

Oppfølging
Ansvar/frist

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
Prosjektmedarb: Margrethe Hagerupsen, margrehte.hagerupsen@lenvik.kommune.no
telef.: 97764462
Side 1

-

Framdrift av delprosjektet.

3

Konstituering av gruppa:
Hogne Eidissen velges som leder for gruppa

4

Valgt av faggrupper
Dette vil bli tatt stilling til i neste møte i DP’et.

5

Status i prosjektet;
Dette er første møte i delprosjektet, men ved
gjennomgang av oppgaver/mandat og milepæler ser
gruppa behov for å gjøre klare prioriteringer i det
omfattende mandatet som gruppen har fått. Man ser
også behov for å justere framdriftsplanen på noen av
tiltakene med bakgrunn i at gruppen kom sent i gang
med arbeidet.
Kartlegge risikofaktorer
Skal gjøres i neste møte på Finnsnes

6

7

Til neste møte:
- Hver rådmann bruker femten minutter på
å presentere sin kommune i fht:
- Organisasjonskart
- Ansvarsfordeling/delegasjon
- Innhold i virksomheten
- Hvorfor slik organisering
- Hva fungerer bra og hva fungerer ikke
bra

Prosjektet må: forberede
risiko og sårbarhetsanalyse
i neste møte på Finnsnes. Få
bistand av Torleif i bruk av
verktøyet Compilo.
Forberedelser:
 Hver enkelt
rådmann forbereder
sin gjennomgang.
 Innspill fra rådmenn
i fht felles frister når
det gjelder:
barnehageopptak,
ansettelse av lærere,
osv.
 Wenche sjekker ut
med Tore Jan om
hun har myndighet
til å ta de
beslutninger som blir
nødvendig å ta
fortløpende i
delprosjektet.
Prosjektet forbereder:
- Forslag til
framdriftsplan sett i
sammenheng med
mandatet.

-

8.

Neste møte i delprosjektet:
9. februar 2018 kl 09.00-15.00 Torsken
13. april 2018 kl. 09.00-15.00 Finnsnes
24, mai 2018 kl. 09.00-15.00 Tranøy
15. juni 2018 kl. 09.00-15.00 Berg

Lage forslag til event
opprettelse av
faggrupper med
mandat og framdrift.

