SENJA KOMMUNE
Nyhetsbrev 01/2017:

Prosjektorganisasjonen er snart på plass
Dette er ett historisk dokument; - det aller første felles nyhetsbrev til alle ansatte i alle fire
kommuner, som fra 2020 skal utgjøre Senja kommune! Det er planlagt to ytterligere nyhetsbrev i
2017, mens de fra 2018 vil komme minst to ganger i måneden. Innholdet vil variere ut i fra
prosjektets fremdrift.
Senjaværingen Hogne Eidissen (50) er ansatt som prosjektleder
for etableringen av Senja kommune. Han blir også rådmann i Senja
kommune fra 2020. Eidissen er nå rådmann i Målselv kommune.
Prosjektleder vil være fullt operativ på prosjektkontoret fra
tirsdag 2 januar 2018. Prosjektkontoret er lokalisert til
Kunnskapsparken på Finnsnes.
Det skal tilsettes tre prosjektmedarbeidere, hver i 100 % stilling.
Intervju med aktuelle kandidater gjøres i disse dager, og det vil så
snart som mulig offentliggjøres hvem som tilbys stillingene. Målet
er at også disse skal være på plass på kontoret fra januar 2018.
Hogne Eidissen vil så tidlig som mulig ha på plass ledergruppa i fremtidige Senja kommune, og
målet er at denne skal være klar i løpet av første halvdel 2018. Her skal det gjennomføres gode og
transparente prosesser, - på lik linje med alle andre tilsettinger. Det er prosjektleders uttalte mål at
alle ansatte skal bli ivaretatt på en god og ryddig måte. Ingen ansatte i Berg, Lenvik, Torsken eller
Tranøy vil stå uten jobbtilbud når den nye kommunen realiseres!
For øvrig pågår det mange parallelle prosesser i prosjektarbeidet, både politiske og
administrative. Noen områder krever stort og kontinuerlig fokus, og mange ansatte vil oppleve å få
ekstra arbeidsoppgaver i prosjektet, som kommer på toppen av den daglige driften av egen
kommune. Dette er krevende, og forhåpentligvis bare av varierende og midlertidig art. Når
prosjektorganisasjonen er på plass i januar 2018, vil den kunne overta mye av det administrative
arbeidet.
Det pågår også en spennende prosess med å utforme det nye kommunevåpenet for Senja
kommune. Det har vært utlyst åpen konkurranse, der alle har kunnet komme med forslag. Av de
135 innkomne forslagene, skal en egen jury velge ut 3-5 forslag/skisser som skal bearbeides av en
profesjonell aktør. Deretter vil disse bli offentliggjort, og alle innbyggere (og ansatte) kan være med
på å stemme frem sin favoritt. Det endelige vedtaket av hva som blir fremtidig kommunevåpen,
gjøres av politikerne.
Det er også en arbeidsgruppe som har gått igjennom like, eller tilnærmet like, veinavn i de fire
kommunene. Her synes det klart at alle kommuner har veinavn som må endres før 2020. Dette er
en sak som vil bli håndtert både administrativt og politisk i hver enkelt kommune, og berørte
innbyggere vil også få mulighet til å gi sine synspunkter i form av høring.

PS: Alle oppfordres til å følge med på nettsiden www.senja2020.no, som hele tiden vil
oppdateres og inneholde siste nytt om arbeidet med å skape Senja kommune!
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