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Oppfølging
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1

Gjennomgang behandling fellesnemnd
Alf Rørbakk gjennomgikk saksliste og behandling fra
fellesnemndas møte i Gryllefjord 4. desember. Her ble
blant annet budsjett for prosjektet i 2018 og 2019
vedtatt iht fremlagt forslag. Av øvrige behandlede (og
vedtatte) saker, var bl.a. mal for kartleggingssamtaler,
forslag til omstillingsavtale, prosess for endring av
veinavn, og møteplan for 2018.

2

Status prosjektorganisasjon og DP
Info om tilsatte prosjektmedarbeidere og starttidspunkt
fremkommer i utsendt nyhetsbrev.
Når DP 9.2 starter sitt arbeid, vil blant annet «kultur»
bli i varetatt, sannsynligvis som egen faggruppe.

3

Arve Svestad, DP 9.3
Strategi publisering av møteref. og dokumenter
Begrepsavklaring; Under hvert delprosjekt (DP)
opprettes det faggrupper (FG). Disse gis fortløpende
undernummerering av DP, eks FG 9.1.3. Og eget navn.
DP bestemmer nummerering. Pr dato publiseres alle
møtereferat, både fra DP og FG på www.senja2020.no.
Også ROS publiseres. Sistnevnte er ikke offentlig
informasjon, og kan inneholde sensitiv opplysninger.
ROS-analyser skal for fremtiden kun registreres i
arkivsystem, ikke publiseres offentlig. Alle DP er
pålagt å gjennomføre ROS. Referater fra FG skal også
kunne gjenfinnes på nettsiden, men trenger ikke ligge
under «siste nytt». Denne forbeholdes ref. fra DP,
fellesnemnd (etc.) og andre nyheter.

4

Alf
Ajourhold styringsdokumentet
Alf jobber med oppdatering av styringsdokumentet. Har
ikke fått noen tilbakemeldinger på endring av innhold,
men oppdatering av medlemmer i DP og FG kommer i
neste versjon.

5

Bente Karlsen
Status og gjennomgang innkjøp/rammeavtaler
Lenvik jobber med oppdatering rammeavtale for
leasing av tjenestebiler. Avtalene må ta høyde for Senja
kommune, som opsjon. Det sendes ut egen epost der
hver kommune bes anslå volum på behov. Større
avtaler vil kunne gi bedre pris.

6

Gjennomgang digitaliseringsprosjektene
Prosjektleder Vegard Bogstrand presenterte status i

Arve, rådmenn

prosjektene «Digitalisering særarkiv» og
«Opplæringsportal». Styringsgruppe tar beslutning på
om prosjektene skal gå over i nye prosjektfaser. For
«Opplæringsportal» innebærer dette å inngå avtale med
KS-læring som fremtidig partner. For «Digitalisering
særarkiv» blir anbudsdokumenter lagt ut offentlig i
løpet av januar.
7

Rådmenn, Arve og Vegard
Deltakelse partssamarbeid digital kompetanse
KMD, KS og flere samarbeidspartnere inviterer
Bogstrand
kommunene til å delta i et nytt utviklingsprosjekt som
skal bidra til økt digitalisering i kommunene.
Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser
for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. Det vil bli
felles oppstarts- og avslutningskonferanse, samt
regionale workshops. Det kan delta inntil 5 personer fra
hver kommune, som kun må dekke reise og opphold.
Søknadsfrist er 15. desember. Dårlig kunngjort fra
KMD, men Lenvik og Torsken kommer til å søke om
deltakelse. Tranøy og Berg får mer info, og gir
tilbakemelding om deltakelse på ledermøte fredag
8.des.

8

Compilo – felles løsning
Sak utgår på dagens møte

9

Mulig fellesskap for etablering av brukerråd
Lenvik har de to siste år prøvd å få på plass brukerråd
innenfor helsetjenester, uten å lykkes. Skal gjøre nytt
forsøk med fokus på Senja kommune. Følger
anbefalinger nasjonalt i forhold til brukermedvirkning.
Org plan for Senja kommune viser at det være
brukerråd. Må avklare om det skal det være ett for alle
tjenester, eller flere for hver forskjellige
tjenesteområder.

10

Stillings- og rekrutteringsstatus
Ledige/behov:
Lenvik - Kemner utlyst internt alle komm
Lenvik - Regnskapssjef internt
Lenvik - Overtallighet bl.a. ved kafe Okazo
Torsken - Helsesøster, skolesjef, teknisk sjef (ingeniør)
Berg - Helsesøster, i samarbeid med Lenvik
Alle kommuner har utfordringer ved mangel på
kompetanse/fagfolk, både å beholde og rekruttere.
Viktig å fortsatt ha kommunikasjon mellom rådmenn,

Bente og Jorid,
Egen faggruppe helse/
brukerråd under DP 9.2

som utveksler info i sine møtepunkter. Må fortsatt ha
fokus på mulig løsning mellom kommuner, og ha rom
og myndighet til å ta raske beslutninger. Rådmenn må
få større fullmakter i forhold til ansettelser «på tvers»
av kommunegrenser. Må lages (lik) sak til alle
kommunestyrer, der det foreslås utvidede fullmakter i
forhold til å opprette hensiktsmessige driftsløsninger.
11

Presentasjoner av interkommunale virksomheter
IK-virksomheter ønsker å redegjøre for sine tjenester i
kommunestyrer, bl.a. på «oppdrag» fra AR og RR. For
fremtiden skal de kun forholde seg til Fellesnemnda
(for Senja-kommunene), Dette må klargjøres overfor
AR. Alle kommuner avventer å svare på konkrete
forespørsler.

Alf Rørbakk (?)

Saken tas opp i AR i jan, gir
beskjed til aktuelle
interkomm.

