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REFERATSAK 

 

 

Saksbehandler:  Linda  Andreassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/600    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Vedlegg: Protokoll fra møte i Psu 16.05.18 ettersendes 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Referat fra møte i Psu, 16.05.18 godkjennes. 
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STATUS FRAMDRIFT I PROSJEKTET SENJA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Hogne Eidissen Arkiv: 020  

Arkivsaksnr.: 18/171    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Partssammensatt utvalg 07.02.2018 

7/18 Fellesnemnd 21.02.2018 

6/18 Partssammensatt utvalg 16.05.2018 

13/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Bakgrunn for saken 

I oktober 2016 vedtok kommunestyrene i Lenvik og Tranøy å søke om 

kommunesammenslåing gjennom kommunestyrebehandling av intensjonsavtale 

fremforhandlet høsten 2016. Den nye kommunen skal hete Senja kommune, og skal etableres 

på bakgrunn av et likeverdig samarbeid. I januar ble det fremforhandlet en ny 

intensjonsavtale, basert på den første, der kommunene Berg og Torsken ble tatt inn. Ny 

intensjonsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Berg den 27.04-17. Det er lagt til grunn at 

sammenslåingsprosessen skal organiseres som et prosjekt med mange delprosjekter med et 

felles mål. Fellesnemnda skal lede arbeidet og være styringsgruppe for hele prosjektet, og 

sikre nødvendig samordning mellom kommunene. Styringsdokumentet peket ut retningen og 

omfanget av prosjektet, og skal være styringsdokumentet mellom fellesnemnda og 

prosjektledelsen. Styringsdokumentet forutsettes å oppdateres og behandles jevnlig i 

fellesnemnda etter hvert som prosjektet går inn i nye faser og det foreligger ny informasjon. 

Det vil også være behov for å oppdatere ROS-analysene jevnlig gjennom hele prosessen. 

 

Saksopplysninger 

Prosjektleder ser det som formålstjenlig og viktig å oppdatere Fellesnemnda på framdrifta i 

sammenslåinga ved hvert møte i FN. 

Fredag 20 april hadde prosjektorganisasjonen møte med alle lederne av delprosjektene. 

Nedenfor følger en oppsummering av status i hvert delprosjekt 

 

 

Status delprosjekt 7.1: Politisk organisering v/ Fred Ove Flakstad 

• Hatt 4 møter. Neste er 16. mai. Fra og med sist møte var det på plass representant fra 

eldrerådet, råd for funksjonshemmede og ungdommene. Etablert faggruppe som går på 

nærdemokrati og frivillighet. Det jobbes med utredning av grendeutvalg og 

nærdemokratiløsninger. Greit i rute.  

• Folkemøter iverksatt.  

• Politisk organisering er ok og vedtatt.  

• Det jobbes med etiske retningslinjer og delegasjon, dette er sendt på høring til de andre 

DP. 

• ROS er ikke ferdigstilt.  

• Politisk arbeidsreglement skal være på plass innen 01.10.18. Politisk handbok sendt ut 

på høring.  

• Utrede harmonisering av avgifter og gebyrer, spm. om det hører til i dette 

delprosjektet? Det er noen delprosjekt som har samme tema, men det betyr ikke 

nødvendigvis at det er flere som jobber med det samme. Det er imidlertid viktig å få 
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avklaringer om hvilket DP som gjør hva, der vi ser at det er sammenfallende. F. eks; 

DP 9.6 lager grunnlaget som behandles av DP 8.4, som videresender til DP 7.1 skal 

gjøre en innstilling til FN. Alle reglement skal innom DP 7.1. Regulativene må være 

klar til budsjettprosessen for 2020. 

 

Status delprosjekt 7.2: Identitet og symboler v/ Åsta Sortland 

• Hatt fokus på symboler. Jobbet mye med kommunevåpen. 5 arbeidsmøter i gruppa. 

Mange diskusjoner. Midten av mars enig om innstilling av kommunevåpen til 

Fellesnemnda. Etter vedtak i FN i mai, må det behandles i alle fire kommunestyrene. 

147 forslag som kom inn. Christel Nyheim har bistått i prosessen. Jobbes med en 

designhåndbok for kommunen, Christel er involvert i dette arbeidet også.  

• DP skal også se på aktiviteter og arenaer for å utvikle felles kultur for innbyggerne i 

Senja kommune. Det er satt ned en arbeidsgruppe, med representanter fra alle fire 

kommunene. Gruppa er ikke kommet i gang.  

 

Status delprosjekt 7.3: Kommunevalg 2019 

• Oppstartsmøte 27. april, Anne Britt Fallsen valgt som leder. Neste møte berammet til 

8. juni. Sak til Fellesnemnda i juni vedr diverse avklaringer. Ble avklart i møte at de 

administrative ressursene vedr valg i de respektive kommunene møter i hvert møte i 

dette delprosjektet. 

 

 

Status delprosjekt 8.1: Kommuneplanens samfunnsdel v/ Geir Inge Sivertsen 

• Hatt tre møter. Skal ha nytt møte 16. mai.  

• DP har kommet frem til at det beste er at de overordnete føringene er ferdigstilt til 

01.01.20. Det betyr at de først vedtas av de fire kommunestyrene, deretter av det nye 

kommunestyret i Senja kommune, januar 2020. 

• DP har flere faggrupper som er godt i gang; ROS, Næring, Plan, Folkehelse og 

Barn/unge. 

• Opprette en referansegruppe ift. næring for å sikre deltakelse og forankring i 

næringslivet. Det samme gjelder ift. barn og unge. (BUK, barn og unges regionråd). 

Opp til faggruppa å melde dette inn til DP.  

• Planstrategien legges frem til FN 23. mai. (Høring), planlagt vedtatt i september. 

Planprogrammet; kommer til sluttbehandling i løpet av november 2018. Kommunene 

må gjøre vedtak på dette i løpet av vinteren 2019. Deretter går man i gang med selve 

planen. Klar til behandling årsskiftet 2019. Det er sentralt med innspill fra 

folkemøtene. Det vil også kjøres folkemøter ift. selve planen.  

• Arealdelen; klarer ikke å lage den helt ferdig til ny kommune. Men det er påbegynt et 

arbeid med å kartlegge alle reguleringsplanene i de fire kommunene. Digitalt 

planregister. Bør vedtas i løpet av det første driftsåret av Senja kommune.  

• Dersom det er noe som skal innbakes i budsjettprosessen så må det informeres til DP 

8.4. Budsjettet/økonomiplanen må gjenspeile kommuneplanens samfunnsdel, da den 

vil være gjeldene til år 2032.   

 

 

Status delprosjekt 8.2: Arbeidsgiverpolitikk v/ Hans Peder Pedersen 

• Fundamentet for de menneskelige ressursene i den nye kommunen. Viktig å skape 

sikkerhet/trygghet.  
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• Hatt fire møter. Undergrupper som jobber. Planlagt to møter de neste 5-6 ukene. 

Fokuset nå har vært å jobbe med innplasseringsdokumentet. Det ble sendt på høring 

denne uka, og høringsfrist er 3. mai. Innspillene fra høringen vil bli behandlet i et 

felles møte mellom faggruppen og DP 8.2 den 4. mai. PL saksbehandler den til PSU 

16. mai og FN 23. mai. I dette arbeidet er det innhentet juridisk bistand fra KS 

advokatene for å sikre en trygg og lovlig prosess.  

• ROS er gjennomført.  

• Viktig at det er en balanse ift. jobb i egen kommune og bygging av ny kommune. 

• Hans Peder får en del spm. ift. den enkeltes arbeidssituasjon, og det er mange som 

vurderer egen arbeidssituasjon. Med bakgrunn i dette er det viktig med avklaring og 

innplassering så raskt som mulig.  

• Det har vært noe manglende politisk deltakelse i delprosjektet, noe som kan føre til 

manglende eierskap. 

 

Status delprosjekt 8.3: Eierskap og interkommunalt samarbeid v/ Guttorm Nergård 

• Det er god fremdrift i delprosjektet. De har hatt tre møter. Neste møte, agendaen blant 

annet er å ha inn lederne for de interkommunale samarbeidsinstansene for å få 

informasjon. Interkommunal strategi skal være klar til første møte i FN etter 

sommeren.  

• Kirkelig fellesråd eget prosjekt, med noe midler fra prosjektet Senja 2020. Ansetter 

egen prosjektleder (i inntil 50 % stilling). Kontorplass sammen med PL for Senja 

2020.  

• Det er viktig å sikre at det er administrative ressurser i denne gruppa, særlig ift. 

utredningsarbeid som skal gjøres. Dette tas opp i neste møte i DP.  

 

Status delprosjekt 8.4: Økonomisk politikk og økonomireglement v/ Jan Harald Jansen 

• Utkast til finansreglement er utarbeidet. Fire økonomisjefer og fire politikere sitter i 

denne gruppa.  

• Hva skal legges frem når? Skal legge frem et budsjett i balanse. Skal også lage et 

handlingsreglement. Se på nye muligheter for inntekter i ny kommune.  

 

Status delprosjekt 9.1: Sektorplaner v/ Rune Holholm 

• Hatt avklaring med 8.1 ift. grenseoppganger.  

• Kartlagt politisk vedtatte planer. Sett på hva som må være på plass til 2020. 

Konklusjon; ikke mange ting som MÅ være på plass, men tilstreber likevel å sikre at 

det viktigste er klart. 

• Ser at det er nødvendig at 9.1 har ansvaret for å sikre vedtekter/reglement. Ber om å få 

det ansvaret.  

• Delprosjektet kan ikke utarbeide delmål, før kommuneplanens samfunnsdel er klar. 

 

Status delprosjekt 9.2: Administrativ organisering v/ Hogne Eidissen 

• Nytt møte i dag. Administrativ organisering og innplasseringsdokumentet henger 

sammen, og begge sakene skal behandles i PSU og FN i mai. Slik utkast til 

administrativ organisering foreligger, speiler det en organisasjon som er 

utviklingsorientert, noe som også er ønskelig.  

• Innspill; Viktig med administrative ressurser ift. nærdemokrati. Hvordan dette 

plasseres i organisasjonskartet sier noe om hvor viktig arbeidet anses. 

 

Status delprosjekt 9.3: Kommunikasjon v/ Arve Svestad 
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• Nettside er på plass, det samme gjelder egen side på facebook, nyhetsbrev og annen 

intern kommunikasjon.  

• DP vil sette ned en faggruppe i samarbeid med DP 7.2 ift. kick-off. 

 

Status delprosjekt 9.4: Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel v/ Stian Eidissen 

• Mange fagsystemer som skal videreføres eller kjøpes nytt. Ikke satt ned faggrupper på 

dette ennå. 

• Digitalisering er en paraply for hele organisasjonen, foreslår den flyttet til 9.1.  

• Ulik praktisering av overtid, fleksitid osv. ift. arbeidet med å bygge ny kommune. Sak 

på ledermøte etterpå.  

• IKT møter hver uke. Vært på besøk i andre kommuner for å se hvordan de drifter. 

Forslag om at IT sjef ansettes til høsten og blir koordinator for all IT i nye Senja 

kommune.  

• Bredbåndsfylket blir videre samarbeidspartner. (eierskap). Foreslår å bygge opp et nytt 

parallelt nettverk med det vi har i dag, slik at det kan flyttes over når det passer. Kjøper 

inn kompetanse ift. design av nettverk.  

• Anbud; nettverkselektronikk og serverløsning. 

• Regler ift. hvor kan f.eks. arkiv.  

 

Avgjørelser og valg må gjøres innen sommer 2018.  

• Arkiv; sett på løsninger i andre og større kommuner.  

• Digitalisering av papirarkiv er et eget prosjekt med eksterne midler.  

• Geodata; vært i alle fire kommunene og sett på arbeidsmetodikk. Kartlegging ift. 

saksbehandlingsregler eiendomsskatt. Lager et notat med forslag om frikjøp.  

 

Status delprosjekt 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser v/ Henning Iversen 

• Sluttfase ift. å beslutte økonomisystem. Gjennomgått ROS, og hensyntatt den. Gjort de 

oppgavene som er pålagt. Kommer forslag på oppgaveløsning når kommunalsjef er på 

plass.  

• Innkjøp; her er det utfordringer ift. kapasitet. Derfor vil det i løpet av kort tid vil det 

komme en rammeavtale ut på anbud, slik at avrop kan gjøres underveis.  

• DP er godt i gang med å kartlegge innkjøpsavtalene som foreligger. Lenvik har noen 

forsinkelser, men DP regner med å ha dette på plass til junimøtet.  

• Regnskap; mandatet til DP sier ingenting om sammenslåing av dette. Men DP og 

faggruppe jobber også med dette.  

 

Status delprosjekt 9.6: Eiendomsforvaltning v/ Geir Fredriksen 

Godt i gang, og klarer å følge fremdriftsplanen.  

• Fått overført ansvar for Brann og beredskap. 

• Neste møte i begynnelsen av mai. 

• Mange kartlegginger er gjort. Må være en digital plattform også her. Er godt i gang, 

ressursspørsmål.  

• 9.6.2; VAR selvkost. Kartlegging, beregning av hva som er lov å beregne til 

selvkostgrunnlag 

• 9.6.3, bygningsteknisk. Sees i samsvar med kartlegging av tilstandsrapportene ift. 

bygg.  

• Ny brannordning på gang. I ferd med å få på plass en ny ressurs. 

• ROS på plass neste møte. 
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Vurdering 

Prosjektleders overordnede vurdering er at framdriften i sammenslåingsprosessen er greit i 

rute. Det jobbes meget godt i de respektive delprosjektene og ellers ute i de 4 kommunene. 

Kritiske suksessfaktorer framover vil blant annet være jevn produksjon og framdrift. Det er 

mange beslutninger som skal tas, flere av disse under varierende grader av usikkerhet. 

Prosjektleder vil også framheve viktigheten av meget gjennomsiktige prosesser vedr 

innplassering av ansatte, ryddighet her vil være svært avgjørende ift. framtidig 

omdømmebygging, dette spesielt internt i nye Senja kommune. 

 

Forslag til vedtak: 

Fellesnemnda tar prosjektleders redegjørelse vedr status i prosjekt Senja 2020 til 

orientering. 
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ØKONOMIRAPPORT - SENJA2020 

 

 

Saksbehandler:  Elin Byberg Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/571    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Vedlegg  

Økonomirapport Senja kommune 2017/2018 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda gjorde følgende vedtak den 4. desember i sak 17/2017  

Fellesnemnda godkjenner forslag til rammebudsjett/økonomiplan for prosjektet for perioden 

2017 – 2020. Fellesnemnda ber om at det til hvert møte legges fram en økonomirapport som 

viser forbruk på rammenivå med prognose for utviklingen og forslag til budsjettregulering 

dersom dette viser seg nødvendig. 

 

Sak vedrørende økonomirapport ble til fellesnemnda i februar 2018 utsatt til neste møte. Det 

var på det tidspunktet for tidlig for å kunne danne seg et godt nok bilde av kostnader så langt 

og alle refusjonskrav fra de fire kommunene var ikke sendt inn.  

 

 

Saksutredning: 

Den 4. desember 2017 ble det i fellesnemda vedtatt et budsjett for 2018 og en økonomiplan 

for Senja prosjektet. Vedtatt budsjett og økonomiplan må justeres etter hvert som prosjektet 

skrider fram. Budsjettet for Senja kommune ble importert til Visma i mars 2018. 

 

Alle utgifter som påløper til ansatte og politikere i de ulike kommunene i forbindelse med 

kommunesammenslåinga blir godkjent i den kommunen de ansatte og politikerne tilhører. 

Deretter blir det sendt et samlet refusjonskrav til Torsken kommune som fører Senja 

regnskapet. For å være i henhold til krav og ønsker fra revisjonen er det utarbeidet felles maler 

som skal benyttes for å dokumentere påløpte utgifter framover i hver enkelt kommune. Dette 

innebefatter skjema for tidsregistrering per medarbeider, reisekostnader og frikjøp som skal 

summeres opp i en felles økonomirapport fra hver kommune for å få en enhetlig rapportering 

for Senja prosjektet 

 

Økonomirapporten viser at i 2017 var det utgifter på kr 2 377 082. Senja kommune mottok i 

2017 kr 41 millioner i tilskudd og kr 87 798 i renteinntekter. Netto disponibelt beløp til drift 

per 31.12.2017 var på kr 38 710 716. Ved 01.01. 2018 fram til mai 2018 er det påløpt utgifter 

på kr 2 234 073. I samme periode har Senja kommune mottatt kr 119 484 i renteinntekter. 

Totalt netto disponibelt beløp per 11.05. 2018 er på kr 36 596 126.  

 

Det er også fra prosjektledelsen gjort følgende tildelinger som ikke fremkommer i 

økonomirapporten:  

 

- Frikjøp ressurs vedrørende «Digitalisering planarkiv/planregister» kr 1.100.000  
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- Frikjøp av ressurs «kvalitetsheving matrikkel, felles gebyrforskrifter, felles 

gebyrhåndtering» 

- Utarbeidelse av ROS fremtidig brannordning i Senja kommune kr. 200 000 

 

Disse tildelingene vil fremkomme i neste økonomirapport til Fellesnemnda 27. juni 2018.  

 

Vurdering: 

Prosjektleder vurderer med fremlagt økonomirapport at prosjektet senja2020 er i rute med 

hensyn til økonomi. Refusjoner i budsjett til kommunene er stipulert i perioden 2017 til 2020 

til ca kr 5.000.000,- Erfaringer fra andre kommuner som har slått seg sammen eller er i 

prosess med sammenslåing, er at kommunesammenslåinger er tidkrevende og krever 

arbeidsinnsats utover hva som er normalen.  

 

Prosjektet skal i utgangspunktet ikke dekke alle kostnadene med sammenslåingen slik som 

arbeidstid medgått i de ulike kommunene annet enn de som blir frikjøpt helt eller delvis fra 

sin stilling der det er behov. Ved årsoppgjør kan man i de tilfeller der arbeidsinnsatsen er 

betydelig over hva som er beregnet som normal egeninnsats ved sammenslåing kompensere 

ved å utbetale et gitt beløp. Det er samtidig viktig at hver enkelt kommune fører timene som 

går med til sammenslåingen, slik det er lagt opp til i rapporteringsmalen som er laget fra 

Torsken kommune.  

 

Prosjektleder har diskutert med de respektive rådmenn og sendt ut informasjonsskriv om at 

det som er avsatt i budsjett til refusjoner til de enkelte kommunene er per mai 2018 nådd. Det 

er enighet om at man fremover i 2018 ikke innvilger flere refusjonskrav på medgått arbeidstid, 

men at dette skal inngå som egeninnsats i den enkelte kommune. Utgifter knyttet til felles 

samlinger, reise, kurs eller annet i forbindelse med sammenslåingen vil fortsatt kunne bli 

dekket.  

 

Forslag til vedtak: 

Økonomirapporten for Senja kommune 2017/2018 blir tatt til orientering. 
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ØKONOMIREGLEMENT SENJA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Elin Byberg Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 18/595    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Vedlegg 

Økonomireglement for Senja kommune 

 

Bakgrunn for saken: 

Delprosjekt 8.4 Økonomisk politikk og økonomireglement legger frem forslag til nytt 

økonomireglement for Senja kommune. Reglementet er basert på Berg, Lenvik, Torsken og 

Tranøy kommune sine økonomireglement.  

Saksutredning: 

 

Delprosjekt 8.4 skal svare på intensjonsavtalens mål om bærekraftig økonomi og evne til å 

gjennomføre drift som beskrevet i intensjonsavtalens kapittel 7, ivareta nye tjenester som 

beskrevet i kapittel 8 og investeringer beskrevet i kapittel 10. Det skal i delprosjektet 

utarbeides mål til god økonomistyring, etablering av handlingsregler for driftsbudsjett, 

investeringsbudsjett og finansforvaltning. 

Delprosjektet har som oppgaver å:  

Utarbeide årlig budsjett for prosjektet 

Utarbeide forslag til handlingsregler 

Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling 

Utarbeide forslag til budsjett for 2020 

 

Medlemmene av delprosjekt 8.4 er  

Politisk representant Berg kommune: Jan Harald Jansen (leder) 

Politisk representant Lenvik kommune: June Pettersen 

Politisk representant Torsken kommune: Roy Alapnes 

Politisk representant Tranøy kommune: Einar Svendsby 

Økonomisjef i Berg kommune: Heidi Jacobsen 

Økonomisjef i Torsken Elisabet Norlund 

Økonomisjef i Lenvik: Geir Henning Iversen  

Økonomimedarbeider i Tranøy: Lisbeth Faltin   

 

Alle delprosjektene kan i henhold til styringsdokumentet oppnevne deltakere til faggrupper 

som sammen med prosjektet foretar nødvendige utredninger. Delprosjekt 8.4 har oppnevnt en 

faggruppe for utarbeidelse av økonomireglement for Senja kommune. Medlemmer i 

faggruppen er: Heidi Jakobsen (Berg), Elisabet Norlund (Torsken), Angelika Strobel (Lenvik) 

Lisbeth Faltin (Tranøy)  

Det har vært flere møter i faggruppen og delprosjektet og i møte den 7.mars ble forslag til 

økonomireglement lagt frem og enstemmig vedtatt oversendt til fellesnemnda.  
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Vurdering: 

Delprosjekt 8.4 legger frem i tråd med sitt mandat et gjennomarbeidet forslag til 

økonomireglement for Senja kommune. 

  

Formål med økonomireglementet til Senja kommune er å:  

 Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Senja kommune 

 Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag 

 Legge til rette for en best mulig utnyttelse av kommunens ressurser i samsvar med 

kommunestyrets beslutninger 

 Redusere risikoen for avvik fra fastsatte mål på økonomiområdet 

 Sikre at kommunen følger kommuneloven, forskrifter og andre økonomibestemmelser 

 Klargjøre ansvar og den myndighet som henholdsvis de politiske organene og 

rådmannen har for kommunens økonomi 

 

 

Forslag til vedtak: 

Økonomireglementet for Senja kommune vedtas. 
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REVIDERT STYRINGSDOKUMENT FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN FRAM 

TIL SENJA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Ann Heidi Smith-Meyer Arkiv: 020  

Arkivsaksnr.: 17/710    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Fellesnemnd 23.06.2017 

1/18 Partssammensatt utvalg 07.02.2018 

10/18 Fellesnemnd 21.02.2018 

7/18 Partssammensatt utvalg 16.05.2018 

16/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Vedlegg: 

Revidert styringsdokument datert 04.05.18 

 

Bakgrunn for saken: 

Styringsdokumentet bygger på vedtatt intensjonsavtale og legger grunnlaget for 

gjennomføring av prosessen som skal lede fram til Senja kommune i 2020. 

Styringsdokumentet ble sist vedtatt av fellesnemnda den 21.02.18. Det har vært forutsatt at 

styringsdokumentet skulle oppdateres etter hvert som behov eller endringer i prosjektet tilsier 

det. Nå har prosjektleder kommet på plass, og prosjekt ledelsen er kommet godt i gang med 

sitt arbeid i prosjektet. Det har skjedd noen endringer i sammensetningen av delprosjekter og 

faggrupper, samt at noen ansvarsområder har blitt flyttet fra et delprosjekt til et annet, fordi 

det ble vurdert som mest hensiktsmessig. Det viktigste i denne sammenheng med ny 

behandling i Fellesnemnda er godkjenning av ny sammensetning av enkelte delprosjekter, 

samt flytting av ansvar fra et delprosjekt til et annet, en myndighet som ligger til nemnda. 

Saksutredning: 

Styringsdokumentet har vært til behandling i Interimsfellesnemnda/Fellesnemnda flere 

ganger, sist i Fellesnemnda 21.02.18. Dokumentet endres stadig og må derfor på nytt legges 

fram for fellesnemnda til godkjenning. Endringene som er gjort i denne utgaven fremkommer 

som rød tekst. 

Styringsdokumentet skal følge prosessen fram til Senja kommune er en realitet. 

Styringsdokumentet er et stort dokument, hvor det meste er statisk. Den delen som omhandler 

organisering av prosjektet i ulike delprosjekt vil være noen endringer, herunder redaksjonelle 

endringer, frafall av faggrupper, endring i sammensetning i delprosjekter og faggrupper, samt 

eventuelle endringer av milepæler og mandat vil være et «levende» dokument. Med bakgrunn 

i dette vurderer prosjektleder det som hensiktsmessig at ikke hele dokumentet legges frem i 

fellesnemnda for ettertiden, men at det som legges frem er de endringer som blir gjort. 

Vurdering: 

Det vurderes som uhensiktsmessig at hele dokumentet legges frem som sak til PSU og 

Fellesnemnd, og at det vil være mer formålstjenlig dersom prosjektledelsen fikk delegert 

myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer, herunder endring av sammensetning av 

medlemmer i delprosjekter, etablering og avvikling av faggrupper uten at dette må vedtas av 
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PSU og Fellesnemnda. Det vurderes at store endringer som forskyving av milepæler bør 

legges frem både for PSU og Fellesnemnda også for ettertiden. 

I vedlagte dokument framkommer en del endring i sammensetning av delprosjekter, samt 

ønsker om nyvalgt/supplering til flere faggrupper, det fremkommer også en forskyving av 

ansvar fra et delprosjekt til et annet. Det gjelder fra DP 9.1 (Sektor og temaplaner) til 

DP 9.6 (Eiendomsforvaltning) og DP 9.4 (Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel), samt fra 

DP 8.1 (Kommuneplanens samfunnsdel) til DP 9.1 (Sektor og temaplaner). 

Det har også vist seg nødvendig å forskyve noen milepæler i styringsdokumentet, dette gjelder 

i DP 9.4 (Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel). Det foreligger ingen forslag til endringer i 

dokumentets hovedelementer eller prinsipper. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fellesnemnda for Senja kommune delegerer til prosjektleder å gjøre redaksjonelle 

endringer i styringsdokumentet, uten at det må legges frem for PSU og Fellesnemnda. 

2. Fellesnemnda for Senja kommune stiller seg bak prosjektleders anbefaling om at det 

bare er den delen av styringsdokumentet som omhandler delprosjektene og 

organisering av disse som ved store endringer, herunder forskyving av milepæler, 

flytting av ansvarsområder mellom delprosjektene etc. som ved endringer legges frem 

for PSU og Fellesnemnda. 
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REVIDERT OMSTILLINGSDOKUMENT 

 

 

Saksbehandler:  Ann Heidi Smith-Meyer Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 17/1022    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/17 Partssammensatt utvalg 14.09.2017 

19/17 Partssammensatt utvalg 23.11.2017 

20/17 Partssammensatt utvalg 23.11.2017 

17/17 Fellesnemnd 04.12.2017 

18/17 Fellesnemnd 04.12.2017 

8/18 Partssammensatt utvalg 16.05.2018 

17/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

 

Vedlegg: 

Omstillingsavtale datert 08.05.18 

 

Bakgrunn for saken: 

Faggruppe Omstilling har jobbet frem et forslag til omstillingsavtale ved overgang til Senja 

kommune. Faggruppen har behandlet Omstillingsavtalen med innspill fra HTV, HVO og 

ledergruppene. Dokumentet har vært på høring hos disse partene i alle de fire kommunene, og 

ble vedtatt av Fellesnemnda 04.12.17. 

1. Felles omstillingsutvalg består av de fire personalsjefene eller annen funksjon utpekt 

av rådmannen fra arbeidsgiversiden. Arbeidstakerrepresentantene i felles PSU velger 

en tillitsvalgt fra hver av de fire kommunene til å representere de ansatte i 

omstillingsutvalget. 

2. Felles omstillingsutvalg behandler innplassering i stillinger, basert på 

kartleggingssamtaler. 

3. De fire kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger i de fire kommunene 

før ledige stillinger er behandlet i felles omstillingsutvalg. 

4. Omstillingsutvalget skal vurdere om stillingene skal utlyses internt i de fire 

kommunene eller eksternt. Utover dette følger ansettelsesmyndigheten av den enkelte 

kommunes delegeringsreglement.  

5. Felles omstillingsutvalg innstiller til rådmannen i kommunen hvor ledighet oppstår. 

Rådmannen konsulterer de øvrige rådmennene (inkl. rådmann i nye Senja kommune) 

før beslutning om utlysning og ansettelse fattes. 

6. Felles omstillingsutvalg møtes ved behov. 

 

Saksutredning: 

Det er vedtatt i Omstillingsdokumentet Del 2 § 1 «Felles omstillingsutvalg» som skal ivareta 

ansettelser i perioden frem til 01.01.20 i hver kommune, samt ved innplasseringer i stillinger 

hvor flere er aktuelle. Dette utvalget er ikke utnevnt av rådmenn pr. d.d. Praksis så langt er at 

rådmenn er enige om at ledere/nøkkelstillinger søkes ivaretatt mellom kommunene om det lar 

seg gjøre, for å unngå mer overtallighet. Det er også løst formelt gjennom interkommunale 

ordninger, hvor en kommune selger tjenesten til en eller flere andre. Videre mener KS at 
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utlysninger bare i Senja kommuner ikke kan defineres som interne prosesser, slik man kan 

innad i hver enkelt kommune. 

Videre prosess med Prosedyre for innplassering har gitt grunnlag for diskusjoner om hva som 

vil være mest hensiktsmessig rundt innplassering av kommunalsjefer og deretter de øvrige 

leder/ nøkkelstillinger som vil bli berørt. I innplassering av kommunalsjefer er viktig at 

rådmann i Senja kommune selvsagt deltar. Øvrige fra strategisk ledergrupper vil kanskje være 

aktuelle og kan ikke bistå i denne prosessen pga. habilitet. Rådmann bør ha med seg noen som 

kan bistå seg og det er ønskelig med innleid kompetanse som skal være god på intervjufasen 

og systematikken i etterkant ved vurderingen. 

Det er i diskusjoner i ledergruppene og blant tillitsvalgte videre drøftet at kommunalsjefer bør 

være med i innplasseringen av ledere under seg. I disse diskusjonene fremkommer det 

problematikk rundt det som kan oppfattes som at kommunalsjefer da vil foretrekke de som de 

er kjent med fra før. 

 

Vurdering: 

Som følge av at Felles omstillingsutvalg pr. d.d. ikke har blitt satt ned og behovet ikke er til 

stede slik det fremkommer i Omstillingsdokumentet Del 2 § 1, samt at det er behov for ulik 

deltagelse ved innplasseringer i de ulike nivåene foreslår DP 8.2 at Del 2 § 1, 1 «Felles 

omstillingsutvalg» endres slik: 

1. Ved innplassering av kommunalsjefer består omstillingsutvalget av: rådmann i Senja 

kommune, Hogne Eidissen, innleid ekstern kompetanse, HTV valgt av PSU Senja 

kommune som representerer alle fire kommuner 

2. Ved innplassering av ledere/ nøkkelpersoner under kommunalsjefer og funksjoner 

under rådmann, består omstillingsutvalget av: rådmann i Senja kommune, Hogne 

Eidissen, den enkelte kommunalsjef innenfor sin etat og en HTV fra hver av de fire 

kommunene som skal slåes sammen.  

3. Omstillingsutvalget kommer ikke sammen ved drøfting av ledige stillinger som 

oppstår i hver av de fire kommunene frem til 01.01.20. Ved behov drøftes dette 

mellom ledere i de fagmiljøer hvor dette oppstår for å se om det kan løses innbyrdes 

før vurdering av ekstern utlysning. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fellesnemnda for Senja kommune følger delprosjekt 8.2 og prosjektleders 

anbefaling i forhold til de endringer som foreligger i dokumentet. Revidert 

omstillingsavtale datert 08.05.18 vedtas.. 
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INNPLASSERINGSDOKUMENT 

 

 

Saksbehandler:  Ann Heidi Smith-Meyer Arkiv: 401  

Arkivsaksnr.: 18/573    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Partssammensatt utvalg 16.05.2018 

18/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

 

Vedlegg: 

Prosedyre for prinsipiell metode ved innplassering i stilling datert 4.5.18 

 

Bakgrunn for saken: 

Det er i forbindelse med virksomhetsoverføring fra gamle til ny kommune slik at noe personal 

vil bli overtallig, og for å sikre en god og lovlig prosess i forhold til dette er det utarbeidet et 

innplasseringsdokument i tråd med arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. 

Dette dokumentet må som andre viktige og styrende dokument i forbindelse med bygging av 

ny kommune vedtas av Fellesnemnda. Denne saken blir også behandlet i Partssammensatt 

utvalg. 

 

Saksutredning: 

Prosjektet med å etablere ny kommune basert på Berg, Lenvik,  Torsken og Tranøy til Senja 

kommune, er organisert med flere delprosjekter.  

 

Delprosjekt 8.2, Arbeidsgiverpolitikk består av; 

Hans Peder Pedersen, politisk representant fra Torsken 

Ole Roger Storaas, politisk representant fra Lenvik 

Rune Eriksen, politisk representant fra Tranøy 

Hildegunn Simonsen, politisk representant fra Berg 

Hovedtillitsvalgt Kristine Wulfsberg 

Hovedtillitsvalgt Rigmor Hansen 

Karin Johnsen, personal og utviklingssjef i Lenvik kommune.  

Ann-Heidi Smith-Meyer har deltatt fra prosjektorganisasjonen fra 01.02.18.  

 

Delprosjektet har nedsatt en faggruppe som har jobbet med omstillingsdokumentet som ble 

vedtatt i Fellesnemnda 04.12.17, og nå innplasseringsdokumentet.  

 

Faggruppa har bestått av;  

Karin Johnsen, Lenvik 

Jørn Aarsland, Torsken 

Trond Eidissen, Tranøy 

Unni Antonsen, Berg.  

 

De har utarbeidet et forslag til innplasseringsdokument som har vært drøftet med KS advokat 

Cecilie Sæther i flere runder. Endelig foreslått dokument ble sendt på høring ut i alle 

kommunene og til hovedsammenslutningene med høringsfrist 3. mai. Det kom inn 

4 høringsuttalelser som alle er behandlet av faggruppen og delprosjekt 8.2 i møte 04.05.18.  



  Sak 18/18 

 

 Side 18 av 24   

 

I prosedyren for innplassering er det definert noen kriterier for innplassering, i prioritert 

rekkefølge. Disse kriteriene er drøftet, og blitt omforent med de tillitsvalgte i drøftingsmøte 

03.05.18. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at «Prosedyre for prinsipiell metode ved innplassering i stilling» vil være et 

viktig fundament for å sikre rett behandling av hver enkelt arbeidstaker som vurderes til å 

være overtallig. 

 

Forslag til vedtak: 

Fellesnemnda for Senja kommune vedtar Prosedyre for innplassering datert 04.05.18. 
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ADMINISTRATIV ORGANISERING - SENJA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Hogne Eidissen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 18/572    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Partssammensatt utvalg 16.05.2018 

19/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Vedlegg: 

Forslag til administrativ organisering Senja kommune 

(Prosjektleder innleder på saken i møte) 

 

Bakgrunn for saken: 

Administrativ og politisk organisering av Senja kommune har i hovedtrekk vært nedfelt i 

intensjonsavtalen og styringsdokumentet. I sak 16/2017 vedtok Fellesnemnda den politiske 

organiseringen som danner grunnlaget for oppgavefordeling og delegasjon til de enkelte 

hovedutvalg og underutvalg, og grunnlaget for den administrative organiseringen. Det har 

vært grundige prosesser med delprosjektet 9.2 og de ansatte i de fire kommunene for å komme 

frem til et forslag på et administrativt organisasjonskart som kan danne grunnlag for å starte 

innplasseringen av kommunalsjefer. 

 

Saksutredning: 

Delprosjekt 9.2 Administrativ organisering og tjenesteutvikling har som oppgave å utrede 

framtidig administrasjonsstruktur og komme med en anbefaling for en hensiktsmessig 

organisering og tjenesteutvikling, den administrative strukturen skal speile den politiske 

strukturen. For å kunne betjene de politiske utvalgene og de øvrige utvalgene må det 

utarbeides en administrativ struktur og lages forslag til bemanning som ivaretar disse 

funksjonene. Videre må det vurderes hvordan de enkelte tjenestesteder og virksomheter skal 

ledes og organiseres. Delprosjektet 9.2 skal ifølge styringsdokumentet komme med en 

anbefaling for administrativ organisering som ivaretar målsettingen med sammenslåingen og 

som oppnår effektivitet og gevinstrealisering. 

 

Medlemmene i delprosjekt 9.2 er: 

Prosjektleder Senja kommune: Hogne Eidissen 

Berg kommune: Wenche Pedersen 

Lenvik kommune: Bjørn Fredriksen 

Torsken kommune: Lena Hanson 

Tranøy kommune: Alf Rørbakk 

HTV: Linda Tjosås 

HTV: Christine Johansen 

 

Det har vært jobbet godt i delprosjektet med ulike forslag til et fremtidig organisasjonskart, 

rådmennene har i flere omganger diskutert og jobbet med innspill med sine ledergrupper i de 

respektive kommunene og man har presentert forslag underveis også til de interkommunale 

enhetene PS, PPT og Løkta for innspill til fremtidig organisering og plassering.  
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Administrativ organisering og innplasseringsdokumentet henger sammen, og begge sakene 

skal behandles i PSU og Fellesnemnda i mai. Slik utkast til administrativ organisering 

foreligger, speiler det en organisasjon som er utviklingsorientert, noe som også er ønskelig. 

Organisasjonskartet til Senja kommune vil komme tilbake til behandling flere ganger, både i 

PSU og i Fellesnemnda. Nytt organisasjonskart og behov for fremtidig kompetanse og 

kapasitet, skal danne grunnlag for en bemanningsplan. Bemanningsplanen angir 

arbeidsområder, antall stillinger og kompetansekrav i den fremtidige organisasjonen.  

Det er en prioritert oppgave å få på plass bemanningen i den nye kommunen slik at de ansatte 

i god tid før sammenslåingen vet hvor de blir innplassert. Det er videre et ønske å skape minst 

mulig uro. For de fleste ansatte i nåværende kommuner vil sammenslåingen ikke medføre 

endringer. Når utvelgelsesområder er drøftet med de tillitsvalgte vil det bli gitt nærmere 

informasjon om hvilke områder som blir berørt og hvilke som ikke blir berørt av omstillingen. 

I første omgang er det nå viktig å få på plass administrativt organisasjonskart i stort, slik at 

innplassering på kommunalsjefnivå kan iverksettes. Målsettingen er å ha på plass de fire 

kommunalsjefene innen fellesferien 2018. Kommunalsjefene vil få en viktig rolle sammen 

med delprosjekt 9.2 i videre utforming av et mer detaljert organisasjonskart. 

 

Vurdering: 

Delprosjekt 9.2 og prosjektleder vurderer med fremlagt forslag til administrativt 

organisasjonskart for Senja kommune å ha hovedtrekkene i organiseringen på plass. I fremlagt 

forslag til PSU og Fellesnemnda fremkommer det i nivået under kommunalsjefene tanker om 

innhold i de ulike virksomhetene. Her er det viktig å understreke at man har tatt med alle 

innspill slik at boksene nå fremstår med både virksomheter og funksjoner. Dette vil legge 

grunnlag for videre drøftinger og delprosjekt 9.2 vil jobbe videre med dette nivået. Ny sak 

vedrørende mer detaljert organisasjonskart og bemanningsplan vil bli sendt til PSU og 

Fellesnemnda på et senere tidspunkt. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Vedlagt forslag til administrativt organisasjonskart tas til etterretning.  

2. Prosjektleder sammen med respektive tillitsvalgte gis fullmakt til å innplassere 

kommunalsjefer, samt øvrige innplasseringer i den administrative organiseringen. 
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INNSTILLING TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN 

SENJA KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Elin Byberg Arkiv: 005  

Arkivsaksnr.: 17/973    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Fellesnemnd 27.09.2017 

20/18 Fellesnemnd 23.05.2018 

 

Vedlegg 

Innsendte forslag til kommunevåpen 

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med etablering av Senja kommune skal det igangsettes en prosess for 

utarbeidelse av nytt kommunevåpen, forsalg til ordførerkjede og andre symboler.  

Delprosjekt 7.2 identitet, symboler og felles kultur har som et av sine oppgaver å lede 

prosessen med utarbeidelse av nytt kommunevåpen og legge frem forslag med innstilling til 

fellesnemnda.  

 

Saksutredning: 

I forbindelse med etableringen av Senja kommune er det i styringsdokumentet vedtatt å 

opprette delprosjekt 7.2 identitet, symboler og felles kultur  

 

Delprosjektet har i oppgave å:  

 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Utarbeide forslag til kommunevåpen 

Utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler 

Utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av ny felles kultur  

Foreslå nye veinavn og nye offisielle navn på bygg/anlegg 

 

Medlemmer i delprosjektet:  

Politisk representant Berg kommune: Eli-Ann Jensen, vara Kjell Egil 

Politisk representant Lenvik kommune: Tonny Nylund, vara Ida Gårseth Hov 

Politisk representant Torsken kommune: Hans Peder Pedersen, vara Helge Leikvik 

Politisk representant Tranøy kommune: Åsta Sortland, vara Odd Arne Andreassen 

 

Gruppa har i forbindelse med utarbeidelse av kommunevåpen ønsket bistand i prosessen fra: 

Alf Rørbakk, rådmann Tranøy kommune og etter hvert prosjektleder for Senja2020, Hogne 

Eidissen.   

Arve Svestad, informasjonssjef Lenvik kommune  

 

Delprosjektets arbeid med kommunevåpen: 

Delprosjektgruppa har vært opptatt av involvering og åpenhet i prosessen med nytt 

kommunevåpen. Det ble derfor valgt en prosess med en åpen ide-konkurranse, der alle 

innbyggere hadde mulighet til å sende inn sine forslag  

Det ble annonsert en åpen konkurranse med frist for innsendelse av forslag til kommunevåpen 

den 16.10.17. Barn og unge ble involvert og engasjert via skolene og alle innkomne forslag 
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ble publisert på nettsiden til Senja2020. Det ble sendt en forespørsel til flere lokale kunstnere 

om de kunne bistå, men man fikk ingen respons.   

En konkurranse ble lyst ut for grafisk designer/konsulent som kunne bistå med det videre 

arbeidet med utarbeidelsen av kommunevåpen basert på innkomne forsalg.  

Tranøy kommune ved rådmann sendte ut tilbud til fem grafiske konsulentfirmaer.   

Tank design og ID design var de to som sendte inn tilbud, begge oppfylte de formelle kravene.  

Delprosjektet valgte ID design som tilbyder.  

Det ble sendt inn 147 forslag til kommunevåpen. Delprosjektgruppen gikk igjennom alle, 

basert på følgende evalueringskriteriene som ble lagt til grunn i ide-konkurransen:  

 

Det nye symbolet for Senja kommune skal være relevant/karakteristisk/typisk for liv og 

virksomhet i det området som nå blir en ny kommune, eller at det minner om tradisjoner 

herfra knyttet til natur eller kultur. Skal følge hovedregler for kommunevåpen, eller kunne 

tilpasses til disse (forenkles og stiliseres).   

 

Hovedregler for kommunevåpen: 

Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart. 

Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger. 

Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk. 

Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging. 

Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves. 

Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand. 

Motivet skal fylle skjoldflatene godt. 

Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til. 

Medlemmene av delprosjektgruppen besluttet i møte 10. november 2017 hvilke forslag som 

ble finalister. ID design jobbet videre med de fem ideene i dialog med Riksarkivet som er 

landets fremste autoritet på kommunevåpen. De bearbeidede ideene ble presentert for 

delprosjektgruppen i møte den 18. januar 2018.  I samme møte ble gruppa presentert for et 

brev fra Riksarkivet, som henviser til at det ikke lenger stilles krav i lovverk til at nye 

kommunevåpen skal være godkjent etter de heraldiske krav.   

Delprosjektgruppa har i den videre prosessen derfor valgt å fristille seg noe fra de heraldiske 

kravene. Dette kommer blant annet til utrykk i at motiv 3 ikke følger regelen om at våpenet 

skal ha to farger, og at flere av de foreslåtte våpnene inneholder mer enn et motiv. Det har 

likevel blitt lagt vekt på å følge hovedreglene for kommunevåpen der det lot seg gjøre ut fra 

det valgte motivet/ideen, herunder at karakterisere trekk ved motivet skal fremheves, at 

motivet skal være så enkelt at det lett gjenkjennelig også i liten størrelse eller å lang avstand, 

og at motivet skal fylle skjoldflatene godt. Punkt 8. i reglene om rettigheter til andre 

våpeneiere er også hensyntatt.  

 

NR 1 – Ørn mot fjell  

«Motivet viser en svevende ørn mot fjell, i sølv mot blå bakgrunn. Havørna er typisk for hele 

området, og fjellrekken i bakgrunnen vil nok også være et tydelig symbol for vår nye 

kommune for mange.» 

NR 2 – To fisker  

«Dette symbolet er hentet fra forslagene som kom inn fra barneskolene i området. Fiskeri og 

sjømat har vært og er en viktig næringsvei for vårt området, og vi har mange tradisjoner og 

historie knyttet til havet og fisket. Motivet viser to fisker i sølv, som danner en S-form mot blå 

bakgrunn.» 
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NR 3 – Fjell og nordlys  

«Nordlyset er et mektig skue, og det er ingen andre kommuner som har valgt dette symbolet i 

sitt kommunevåpen. Nordlyset kommer i mange farger og former, og det krevende å illustrere. 

Gruppa synes at designer lykkes godt i dette forslaget som viser grønt nordlys mot fjell i sølv, 

på mørk blå bakgrunn.»  

NR 4 – Ørn med fisk – «FB stem 4» til 2399 

«Motivet viser en ørn med fisk i klørne, i sølv mot blå bakgrunn. Havørna er typisk for hele 

området. I dette forslaget har havørna akkurat fanget en fisk i klørne, og vi er tett på.» 

NR 5 – Fjell og hav – «FB stem 5» til 2399 

«Motivet viser en sort fjellhorisont med hav/bølger under, mot gull bakgrunn. Dette forslaget 

er ment å illustrere midnattssola mot fjell og hav, et gjenkjennbart symbol for området vårt. 

Fjellhorisonten i bakgrunnen vil også her være gjenkjennbart for mange.» 

 

 
 

Det er etterstrevd bruk av de heraldiske fargene, der det er forenlig med motivet. 

Delprosjektgruppa har i løpet av prosessen sett alle forslagene i mange ulike 

fargekombinasjoner. I følge de heraldiske retningslinjene er det vanlig for kystkommuner å 

velge blått og hvitt/sølv som hovedfarger. Flere av forslagen har derfor disse fargene.  

For å skape ytterligere involvering og engasjement blant innbyggerne ble det bestemt at det 

skulle være en SMS -avstemming i samarbeid med Folkebladet. Denne ble avholdt i perioden 

26.februar til 11.mars 2018. 1255 valgte å sende inn sin stemme. Delprosjektets oppgave 

videre og mandat har vært å ta folkeavstemningen til etterretning og sende sak over til 

Fellesnemnda med forslag på nytt kommunevåpen.   

 

Vurdering: 

Delprosjektgruppen har vurdert de innkomne forslagene ut i fra ideen/symbolet, ikke ut fra 

hvor gjennomarbeidet de var.  I sine vurderinger har delprosjektgruppen ment at ideer der 

symbolikken kun handler om fire enheter som blir til en ikke er aktuelle. Innkomne forslag 

med ett av de fire eksisterende kommunevåpene, eller de fire i kombinasjon ble også vurdert 

som ikke aktuell. Delprosjektgruppen ha vært av den oppfatningen at det er viktig å finne et 

forslag som alle representerer den nye kommunen på en god måte.  De fem forslagene mener 

delprosjektgruppen har symboler som er relevante og karakteristiske for liv og virksomhet i 

det området som nå skal bli en ny kommune. Tanken er at forslagene skal minne om 

tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur, eller være typiske for området. 

I SMS- avstemmingen ble det følgende stemmefordeling på de ulike forslagene:  
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Delprosjekt 7.2 tar SMS- avstemmingen til etterretning og innstiller på forslag nr.3 med fjell 

og nordlys som kommunevåpen for Senja kommune. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fellesnemnda følger delprosjekt 7.2 sin anbefaling og innstiller til de fire 

kommunestyrene på forslag nr. 3, fjell og nordlys som kommunevåpen for Senja 

kommune. 

2. Forslaget sendes etter vedtak i de fire kommunestyrene til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

3. Det nye kommunevåpnet skal benyttes i fargekombinasjonen grønt, sølv, og mørk blå.   

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Linda  Andreassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/600    

 

 

REFERATSAK  

 

 

Vedlegg: Protokoll fra møte i Psu 16.05.18 ettersendes 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Referat fra møte i Psu, 16.05.18 godkjennes. 
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Saksbehandler:  Hogne Eidissen Arkiv: 020  
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STATUS I PROSJEKTET - SENJA 2020 

 

 

Status i prosjektet, Senja 2020 

 

Bakgrunn for saken 

I oktober 2016 vedtok kommunestyrene i Lenvik og Tranøy å søke om 

kommunesammenslåing gjennom kommunestyrebehandling av intensjonsavtale 

fremforhandlet høsten 2016. Den nye kommunen skal hete Senja kommune, og skal etableres 

på bakgrunn av et likeverdig samarbeid. I januar ble det fremforhandlet en ny 

intensjonsavtale, basert på den første, der kommunene Berg og Torsken ble tatt inn. Ny 

intensjonsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Berg den 27.04-17. Det er lagt til grunn at 

sammenslåingsprosessen skal organiseres som et prosjekt med mange delprosjekter med et 

felles mål. Fellesnemnda skal lede arbeidet og være styringsgruppe for hele prosjektet, og 

sikre nødvendig samordning mellom kommunene. Styringsdokumentet peket ut retningen og 

omfanget av prosjektet, og skal være styringsdokumentet mellom fellesnemnda og 

prosjektledelsen. Styringsdokumentet forutsettes å oppdateres og behandles jevnlig i 

fellesnemnda etter hvert som prosjektet går inn i nye faser og det foreligger ny informasjon. 

Det vil også være behov for å oppdatere ROS-analysene jevnlig gjennom hele prosessen. 

 

Saksopplysninger 

Prosjektleder ser det som formålstjenlig og viktig å oppdatere Fellesnemnda på framdrifta i 

sammenslåinga ved hvert møte i FN. 

Fredag 20 april hadde prosjektorganisasjonen møte med alle lederne av delprosjektene. 

Nedenfor følger en oppsummering av status i hvert delprosjekt 

 

 

Status delprosjekt 7.1: Politisk organisering v/ Fred Ove Flakstad 

• Hatt 4 møter. Neste er 16. mai. Fra og med sist møte var det på plass representant fra 

eldrerådet, råd for funksjonshemmede og ungdommene. Etablert faggruppe som går 

på nærdemokrati og frivillighet. Det jobbes med utredning av grendeutvalg og 

nærdemokratiløsninger. Greit i rute.  

• Folkemøter iverksatt.  

• Politisk organisering er ok og vedtatt.  

• Det jobbes med etiske retningslinjer og delegasjon, dette er sendt på høring til de 

andre DP. 

• ROS er ikke ferdigstilt.  

• Politisk arbeidsreglement skal være på plass innen 01.10.18. Politisk handbok sendt 

ut på høring.  



• Utrede harmonisering av avgifter og gebyrer, spm. om det hører til i dette 

delprosjektet? Det er noen delprosjekt som har samme tema, men det betyr ikke 

nødvendigvis at det er flere som jobber med det samme. Det er imidlertid viktig å få 

avklaringer om hvilket DP som gjør hva, der vi ser at det er sammenfallende. F. eks; 

DP 9.6 lager grunnlaget som behandles av DP 8.4, som videresender til DP 7.1 skal 

gjøre en innstilling til FN. Alle reglement skal innom DP 7.1. Regulativene må være 

klar til budsjettprosessen for 2020. 

 

Status delprosjekt 7.2: Identitet og symboler v/ Åsta Sortland 

• Hatt fokus på symboler. Jobbet mye med kommunevåpen. 5 arbeidsmøter i gruppa. 

Mange diskusjoner. Midten av mars enig om innstilling av kommunevåpen til 

Fellesnemnda. Etter vedtak i FN i mai, må det behandles i alle fire kommunestyrene. 

147 forslag som kom inn. Christel Nyheim har bistått i prosessen. Jobbes med en 

designhåndbok for kommunen, Christel er involvert i dette arbeidet også.  

• DP skal også se på aktiviteter og arenaer for å utvikle felles kultur for innbyggerne i 

Senja kommune. Det er satt ned en arbeidsgruppe, med representanter fra alle fire 

kommunene. Gruppa er ikke kommet i gang.  

 

Status delprosjekt 7.3: Kommunevalg 2019 

• Oppstartsmøte 27. april, Anne Britt Fallsen valgt som leder. Neste møte berammet til 

8. juni. Sak til Fellesnemnda i juni vedr diverse avklaringer. Ble avklart i møte at de 

administrative ressursene vedr valg i de respektive kommunene møter i hvert møte i 

dette delprosjektet. 

 

 

Status delprosjekt 8.1: Kommuneplanens samfunnsdel v/ Geir Inge Sivertsen 

• Hatt tre møter. Skal ha nytt møte 16. mai.  

• DP har kommet frem til at det beste er at de overordnete føringene er ferdigstilt til 

01.01.20. Det betyr at de først vedtas av de fire kommunestyrene, deretter av det nye 

kommunestyret i Senja kommune, januar 2020. 

• DP har flere faggrupper som er godt i gang; ROS, Næring, Plan, Folkehelse og 

Barn/unge. 

• Opprette en referansegruppe ift. næring for å sikre deltakelse og forankring i 

næringslivet. Det samme gjelder ift. barn og unge. (BUK, barn og unges regionråd). 

Opp til faggruppa å melde dette inn til DP.  

• Planstrategien legges frem til FN 23. mai. (Høring), planlagt vedtatt i september. 

Planprogrammet; kommer til sluttbehandling i løpet av november 2018. Kommunene 

må gjøre vedtak på dette i løpet av vinteren 2019. Deretter går man i gang med selve 

planen. Klar til behandling årsskiftet 2019. Det er sentralt med innspill fra 

folkemøtene. Det vil også kjøres folkemøter ift. selve planen.  

• Arealdelen; klarer ikke å lage den helt ferdig til ny kommune. Men det er påbegynt et 

arbeid med å kartlegge alle reguleringsplanene i de fire kommunene. Digitalt 

planregister. Bør vedtas i løpet av det første driftsåret av Senja kommune.  

• Dersom det er noe som skal innbakes i budsjettprosessen så må det informeres til DP 

8.4. Budsjettet/økonomiplanen må gjenspeile kommuneplanens samfunnsdel, da den 

vil være gjeldene til år 2032.   

 

Status delprosjekt 8.2: Arbeidsgiverpolitikk v/ Hans Peder Pedersen 



• Fundamentet for de menneskelige ressursene i den nye kommunen. Viktig å skape 

sikkerhet/trygghet.  

• Hatt fire møter. Undergrupper som jobber. Planlagt to møter de neste 5-6 ukene. 

Fokuset nå har vært å jobbe med innplasseringsdokumentet. Det ble sendt på høring 

denne uka, og høringsfrist er 3. mai. Innspillene fra høringen vil bli behandlet i et 

felles møte mellom faggruppen og DP 8.2 den 4. mai. PL saksbehandler den til PSU 

16. mai og FN 23. mai. I dette arbeidet er det innhentet juridisk bistand fra KS 

advokatene for å sikre en trygg og lovlig prosess.  

• ROS er gjennomført.  

• Viktig at det er en balanse ift. jobb i egen kommune og bygging av ny kommune. 

• Hans Peder får en del spm. ift. den enkeltes arbeidssituasjon, og det er mange som 

vurderer egen arbeidssituasjon. Med bakgrunn i dette er det viktig med avklaring og 

innplassering så raskt som mulig.  

• Det har vært noe manglende politisk deltakelse i delprosjektet, noe som kan føre til 

manglende eierskap. 

 

Status delprosjekt 8.3: Eierskap og interkommunalt samarbeid v/ Guttorm Nergård 

• Det er god fremdrift i delprosjektet. De har hatt tre møter. Neste møte, agendaen blant 

annet er å ha inn lederne for de interkommunale samarbeidsinstansene for å få 

informasjon. Interkommunal strategi skal være klar til første møte i FN etter 

sommeren.  

• Kirkelig fellesråd eget prosjekt, med noe midler fra prosjektet Senja 2020. Ansetter 

egen prosjektleder (i inntil 50 % stilling). Kontorplass sammen med PL for Senja 

2020.  

• Det er viktig å sikre at det er administrative ressurser i denne gruppa, særlig ift. 

utredningsarbeid som skal gjøres. Dette tas opp i neste møte i DP.  

 

Status delprosjekt 8.4: Økonomisk politikk og økonomireglement v/ Jan Harald Jansen 

• Utkast til finansreglement er utarbeidet. Fire økonomisjefer og fire politikere sitter i 

denne gruppa.  

• Hva skal legges frem når? Skal legge frem et budsjett i balanse. Skal også lage et 

handlingsreglement. Se på nye muligheter for inntekter i ny kommune.  

 

Status delprosjekt 9.1: Sektorplaner v/ Rune Holholm 

• Hatt avklaring med 8.1 ift. grenseoppganger.  

• Kartlagt politisk vedtatte planer. Sett på hva som må være på plass til 2020. 

Konklusjon; ikke mange ting som MÅ være på plass, men tilstreber likevel å sikre at 

det viktigste er klart. 

• Ser at det er nødvendig at 9.1 har ansvaret for å sikre vedtekter/reglement. Ber om å 

få det ansvaret.  

• Delprosjektet kan ikke utarbeide delmål, før kommuneplanens samfunnsdel er klar. 

 

Status delprosjekt 9.2: Administrativ organisering v/ Hogne Eidissen 

• Nytt møte i dag. Administrativ organisering og innplasseringsdokumentet henger 

sammen, og begge sakene skal behandles i PSU og FN i mai. Slik utkast til 

administrativ organisering foreligger, speiler det en organisasjon som er 

utviklingsorientert, noe som også er ønskelig.  

• Innspill; Viktig med administrative ressurser ift. nærdemokrati. Hvordan dette 

plasseres i organisasjonskartet sier noe om hvor viktig arbeidet anses. 



 

Status delprosjekt 9.3: Kommunikasjon v/ Arve Svestad 

• Nettside er på plass, det samme gjelder egen side på facebook, nyhetsbrev og annen 

intern kommunikasjon.  

• DP vil sette ned en faggruppe i samarbeid med DP 7.2 ift. kick-off. 

 

Status delprosjekt 9.4: Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel v/ Stian Eidissen 

• Mange fagsystemer som skal videreføres eller kjøpes nytt. Ikke satt ned faggrupper på 

dette ennå. 

• Digitalisering er en paraply for hele organisasjonen, foreslår den flyttet til 9.1.  

• Ulik praktisering av overtid, fleksitid osv. ift. arbeidet med å bygge ny kommune. Sak 

på ledermøte etterpå.  

• IKT møter hver uke. Vært på besøk i andre kommuner for å se hvordan de drifter. 

Forslag om at IT sjef ansettes til høsten og blir koordinator for all IT i nye Senja 

kommune.  

• Bredbåndsfylket blir videre samarbeidspartner. (eierskap). Foreslår å bygge opp et 

nytt parallelt nettverk med det vi har i dag, slik at det kan flyttes over når det passer. 

Kjøper inn kompetanse ift. design av nettverk.  

• Anbud; nettverkselektronikk og serverløsning. 

• Regler ift. hvor kan f.eks. arkiv.  

 

Avgjørelser og valg må gjøres innen sommer 2018.  

• Arkiv; sett på løsninger i andre og større kommuner.  

• Digitalisering av papirarkiv er et eget prosjekt med eksterne midler.  

• Geodata; vært i alle fire kommunene og sett på arbeidsmetodikk. Kartlegging ift. 

saksbehandlingsregler eiendomsskatt. Lager et notat med forslag om frikjøp.  

 

Status delprosjekt 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser v/ Henning Iversen 

• Sluttfase ift. å beslutte økonomisystem. Gjennomgått ROS, og hensyntatt den. Gjort 

de oppgavene som er pålagt. Kommer forslag på oppgaveløsning når kommunalsjef 

er på plass.  

• Innkjøp; her er det utfordringer ift. kapasitet. Derfor vil det i løpet av kort tid vil det 

komme en rammeavtale ut på anbud, slik at avrop kan gjøres underveis.  

• DP er godt i gang med å kartlegge innkjøpsavtalene som foreligger. Lenvik har noen 

forsinkelser, men DP regner med å ha dette på plass til junimøtet.  

• Regnskap; mandatet til DP sier ingenting om sammenslåing av dette. Men DP og 

faggruppe jobber også med dette.  

 

Status delprosjekt 9.6: Eiendomsforvaltning v/ Geir Fredriksen 

Godt i gang, og klarer å følge fremdriftsplanen.  

• Fått overført ansvar for Brann og beredskap. 

• Neste møte i begynnelsen av mai. 

• Mange kartlegginger er gjort. Må være en digital plattform også her. Er godt i gang, 

ressursspørsmål.  

• 9.6.2; VAR selvkost. Kartlegging, beregning av hva som er lov å beregne til 

selvkostgrunnlag 

• 9.6.3, bygningsteknisk. Sees i samsvar med kartlegging av tilstandsrapportene ift. 

bygg.  

• Ny brannordning på gang. I ferd med å få på plass en ny ressurs. 



• ROS på plass neste møte. 

 

Vurdering 

Prosjektleders overordnede vurdering er at framdriften i sammenslåingsprosessen er greit i 

rute. Det jobbes meget godt i de respektive delprosjektene og ellers ute i de 4 kommunene. 

Kritiske suksessfaktorer framover vil blant annet være jevn produksjon og framdrift. Det er 

mange beslutninger som skal tas, flere av disse under varierende grader av usikkerhet. 

Prosjektleder vil også framheve viktigheten av meget gjennomsiktige prosesser vedr 

innplassering av ansatte, ryddighet her vil være svært avgjørende ift. framtidig 

omdømmebygging, dette spesielt internt i nye Senja kommune. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fellesnemnda tar prosjektleders redegjørelse vedr status i prosjekt Senja 2020 til orientering. 
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Saksbehandler:  Elin Byberg Arkiv: 210  
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ØKONOMIRAPPORT - SENJA2020  

 

 

Vedlegg  

Økonomirapport Senja kommune 2017/2018 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda gjorde følgende vedtak den 4. desember i sak 17/2017  

Fellesnemnda godkjenner forslag til rammebudsjett/økonomiplan for prosjektet for perioden 

2017 – 2020. Fellesnemnda ber om at det til hvert møte legges fram en økonomirapport som 

viser forbruk på rammenivå med prognose for utviklingen og forslag til budsjettregulering 

dersom dette viser seg nødvendig. 

 

Sak vedrørende økonomirapport ble til fellesnemnda i februar 2018 utsatt til neste møte. Det 

var på det tidspunktet for tidlig for å kunne danne seg et godt nok bilde av kostnader så langt 

og alle refusjonskrav fra de fire kommunene var ikke sendt inn.  

 

 

Saksutredning: 

Den 4. desember 2017 ble det i fellesnemda vedtatt et budsjett for 2018 og en økonomiplan 

for Senja prosjektet. Vedtatt budsjett og økonomiplan må justeres etter hvert som prosjektet 

skrider fram. Budsjettet for Senja kommune ble importert til Visma i mars 2018. 

 

Alle utgifter som påløper til ansatte og politikere i de ulike kommunene i forbindelse med 

kommunesammenslåinga blir godkjent i den kommunen de ansatte og politikerne tilhører. 

Deretter blir det sendt et samlet refusjonskrav til Torsken kommune som fører Senja 

regnskapet. For å være i henhold til krav og ønsker fra revisjonen er det utarbeidet felles 

maler som skal benyttes for å dokumentere påløpte utgifter framover i hver enkelt kommune. 

Dette innebefatter skjema for tidsregistrering per medarbeider, reisekostnader og frikjøp som 

skal summeres opp i en felles økonomirapport fra hver kommune for å få en enhetlig 

rapportering for Senja prosjektet 

 

Økonomirapporten viser at i 2017 var det utgifter på kr 2 377 082. Senja kommune mottok i 

2017 kr 41 millioner i tilskudd og kr 87 798 i renteinntekter. Netto disponibelt beløp til drift 

per 31.12.2017 var på kr 38 710 716. Ved 01.01. 2018 fram til mai 2018 er det påløpt utgifter 

på kr 2 234 073. I samme periode har Senja kommune mottatt kr 119 484 i renteinntekter. 

Totalt netto disponibelt beløp per 11.05. 2018 er på kr 36 596 126.  

 

Det er også fra prosjektledelsen gjort følgende tildelinger som ikke fremkommer i 

økonomirapporten:  



 

- Frikjøp ressurs vedrørende «Digitalisering planarkiv/planregister» kr 1.100.000  

- Frikjøp av ressurs «kvalitetsheving matrikkel, felles gebyrforskrifter, felles 

gebyrhåndtering» 

- Utarbeidelse av ROS fremtidig brannordning i Senja kommune kr. 200 000 

 

Disse tildelingene vil fremkomme i neste økonomirapport til Fellesnemnda 27. juni 2018.  

 

Vurdering: 

Prosjektleder vurderer med fremlagt økonomirapport at prosjektet senja2020 er i rute med 

hensyn til økonomi. Refusjoner i budsjett til kommunene er stipulert i perioden 2017 til 2020 

til ca kr 5.000.000,- Erfaringer fra andre kommuner som har slått seg sammen eller er i 

prosess med sammenslåing, er at kommunesammenslåinger er tidkrevende og krever 

arbeidsinnsats utover hva som er normalen.  

 

Prosjektet skal i utgangspunktet ikke dekke alle kostnadene med sammenslåingen slik som 

arbeidstid medgått i de ulike kommunene annet enn de som blir frikjøpt helt eller delvis fra 

sin stilling der det er behov. Ved årsoppgjør kan man i de tilfeller der arbeidsinnsatsen er 

betydelig over hva som er beregnet som normal egeninnsats ved sammenslåing kompensere 

ved å utbetale et gitt beløp. Det er samtidig viktig at hver enkelt kommune fører timene som 

går med til sammenslåingen, slik det er lagt opp til i rapporteringsmalen som er laget fra 

Torsken kommune.  

 

Prosjektleder har diskutert med de respektive rådmenn og sendt ut informasjonsskriv om at 

det som er avsatt i budsjett til refusjoner til de enkelte kommunene er per mai 2018 nådd. Det 

er enighet om at man fremover i 2018 ikke innvilger flere refusjonskrav på medgått 

arbeidstid, men at dette skal inngå som egeninnsats i den enkelte kommune. Utgifter knyttet 

til felles samlinger, reise, kurs eller annet i forbindelse med sammenslåingen vil fortsatt 

kunne bli dekket.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Økonomirapporten for Senja kommune 2017/2018 blir tatt til orientering. 
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ØKONOMIREGLEMENT SENJA KOMMUNE SENJA KOMMUNE  

 

 

Vedlegg 

Økonomireglement for Senja kommune 

 

Bakgrunn for saken: 

Delprosjekt 8.4 Økonomisk politikk og økonomireglement legger frem forslag til nytt 

økonomireglement for Senja kommune. Reglementet er basert på Berg, Lenvik, Torsken og 

Tranøy kommune sine økonomireglement.  

Saksutredning: 

 

Delprosjekt 8.4 skal svare på intensjonsavtalens mål om bærekraftig økonomi og evne til å 

gjennomføre drift som beskrevet i intensjonsavtalens kapittel 7, ivareta nye tjenester som 

beskrevet i kapittel 8 og investeringer beskrevet i kapittel 10. Det skal i delprosjektet 

utarbeides mål til god økonomistyring, etablering av handlingsregler for driftsbudsjett, 

investeringsbudsjett og finansforvaltning. 

Delprosjektet har som oppgaver å:  

Utarbeide årlig budsjett for prosjektet 

Utarbeide forslag til handlingsregler 

Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling 

Utarbeide forslag til budsjett for 2020 

 

Medlemmene av delprosjekt 8.4 er  

Politisk representant Berg kommune: Jan Harald Jansen (leder) 

Politisk representant Lenvik kommune: June Pettersen 

Politisk representant Torsken kommune: Roy Alapnes 

Politisk representant Tranøy kommune: Einar Svendsby 

Økonomisjef i Berg kommune: Heidi Jacobsen 

Økonomisjef i Torsken Elisabet Norlund 

Økonomisjef i Lenvik: Geir Henning Iversen  

Økonomimedarbeider i Tranøy: Lisbeth Faltin   

 

Alle delprosjektene kan i henhold til styringsdokumentet oppnevne deltakere til faggrupper 

som sammen med prosjektet foretar nødvendige utredninger. Delprosjekt 8.4 har oppnevnt 

en faggruppe for utarbeidelse av økonomireglement for Senja kommune. Medlemmer i 

faggruppen er: Heidi Jakobsen (Berg), Elisabet Norlund (Torsken), Angelika Strobel 

(Lenvik) Lisbeth Faltin (Tranøy)  

Det har vært flere møter i faggruppen og delprosjektet og i møte den 7.mars ble forslag til 

økonomireglement lagt frem og enstemmig vedtatt oversendt til fellesnemnda.  



 

Vurdering: 

Delprosjekt 8.4 legger frem i tråd med sitt mandat et gjennomarbeidet forslag til 

økonomireglement for Senja kommune. 

  

Formål med økonomireglementet til Senja kommune er å:  

 Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Senja kommune 

 Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og gi de folkevalgte et godt 

beslutningsgrunnlag 

 Legge til rette for en best mulig utnyttelse av kommunens ressurser i samsvar med 

kommunestyrets beslutninger 

 Redusere risikoen for avvik fra fastsatte mål på økonomiområdet 

 Sikre at kommunen følger kommuneloven, forskrifter og andre 

økonomibestemmelser 

 Klargjøre ansvar og den myndighet som henholdsvis de politiske organene og 

rådmannen har for kommunens økonomi 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Økonomireglementet for Senja kommune vedtas. 

 

 

 

 

 



SENJA KOMMUNE

Økonomireglement

1. Formål

Formåletmeddetteøkonomireglementeter å:
• Sikreeneffektiv og forsvarligøkonomiforvaltningi Senjakommune
• Sikretilstrekkeligstyringsinformasjonog gi defolkevalgteet godt

beslutningsgrunnlag
• Leggetil rettefor enbestmulig utnyttelseav kommunensressurseri samsvarmed

kommunestyretsbeslutninger
• Redusererisikoenfor avvik fra fastsattemålpåøkonomiområdet
• Sikreat kommunenfølgerkommuneloven,forskrifterog andreøkonomibestemmelser
• Klargjøreansvar og denmyndighetsomhenholdsvisdepolitiskeorganeneog

rådmannenharfor kommunensøkonomi

2. Omfang

Reglementetgjelderfor allepolitikereog ansattei Senjakommuneog andresomopptrerpå
vegneav kommunen,og endresvedbehovavkommunestyret.

3. Lovgrunnlag
Økonomireglementetutfyller kommunelovensøkonomibestemmelsermedtilhørende
forskrifter.

Følgendeparagraferi Lov 1992-09-25 nr. 107omkommunerog fylkeskommuneromhandler
bestemmelseromøkonomiforvaltningeni kommunene:

• § 44 økonomiplan
• § 45 årsbudsjettet
• § 46 årsbudsjettetsinnhold
• § 47 årsbudsjettetsbindendevirkning
• § 48 årsregnskapetog årsberetning
• § 49 rapporteringfra kommunerog fylkeskommuner

Kommunalog regionaldepartementetharfastsattfølgendeforskrifter:
• Forskrift omårsbudsjett(for kommunerog fylkeskommuner)
• Forskrift omårsregnskapog årsberetning(for kommunerog fylkeskommuner)



• Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 
 

4. Prinsipper for økonomistyring i Senja kommune 
 
4.1. Grunnlagsdokument 
 
Før arbeidet med økonomiplan/årsbudsjett legges frem skal rådmannen legge frem et 
grunnlagsdokument. 
 
Grunnlagsdokumentet skal:  

• Fremlegges for kommunestyret i juni måned. 
• Redegjøre for mål og handlinger vedtatt i kommuneplanen. 
• Gi politikerne oppdatert informasjon om kommunens befolkningsutvikling, framtidige 

utfordringer og økonomisk stilling.  
• Inneholde informasjon fra kommuneproposisjonen. 
• Forberede behandlingen av økonomiplanen, og legge til rette for gode politiske 

diskusjoner og beslutninger. 
 
Budsjettprosessen: 
Før rådmannen legger fram et saldert budsjett i oktober skal formannskap/utvalg involveres i 
prosessen gjennom arbeidsmøter.  
 
4.2. Økonomiplan 
 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan som 
omfatter 4 år, og som rulleres hvert kalenderår. Økonomiplanens første år tilsvarer 
årsbudsjettet for det kommende året.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett utarbeides i tråd med de til enhver tid gjeldende regler, 
retningslinjer og politiske vedtak, og vedtas av kommunestyret.  
 
Økonomiplanen skal: 

• Vise en realistisk oversikt over kommunens forventede inntekter og utgifter i 
planperioden. Alle økonomiske konsekvenser av de planer som er utarbeidet i 
kommunen skal innarbeides i økonomiplanen, slik at det kan synliggjøres at det er 
nødvendig økonomisk handlingsrom for gjennomføring av de aktiviteter og planer det 
legges opp til. Dersom økonomiplanen viser at de planlagte aktiviteter ikke kan 
gjennomføres innenfor kommunens økonomiske handlingsrom, vil det være opp til 
kommunestyret å foreta en prioritering av hvilke tjenester som skal nedprioriteres.  

• Vedtas på netto pr. rammeområde. Det skal klart fremkomme av økonomiplanen 
hvilke områder kommunen prioriterer i kommende planperiode. Økonomiplanen skal 
følge opp og videreføre satsningsområder som er trukket opp i kommuneplanens 
langsiktige del og kommunedelplanene innenfor hvert av tjenesteområdene. Det skal 
være mulig å evaluere og etterprøve de målene som fastsettes i økonomiplanen, som et 
grunnlag for neste rullering. 

• Inneholde en investeringsplan, med økonomiske konsekvenser innarbeidet i en 4-årig 
driftsoversikt.  



• Vedtas i balanse av kommunestyret, innen utgangen av året før planens første 
gjeldende budsjettår. Vedtatt økonomiplan for det enkelte år skal oversendes 
fylkesmannen innen 15. januar. 
 

4.3. Årsbudsjett 
 
I henhold til kommunelovens §§ 45 og 46 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan 
for påfølgende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og en investeringsdel, og er 
bestemmende for bruken av midler i løpet av året. 
 
Årsbudsjettet skal 

• Være en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 
• Omfatte hele kommunens virksomhet 
• Være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen 

kan forvente i budsjettåret 
• Være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel, og inndeles i henhold til «Forskrift 

om årsbudsjett for kommuner» 
• Ha et brutto driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og 

nødvendige avsetninger 
• Vedtas på netto pr. rammeområde. 

 
Prinsippet for nettobudsjettering:  
• Enhetene disponerer selv sitt budsjett innenfor fastsatte nettorammer. 
• Enhetene skal fortløpende vurdere om de vil holde seg innenfor sine vedtatte rammer, og 
prognoserte overskridelser skal varsles rådmann umiddelbart.  
• Enhetene skal ved eventuell overskridelse foreslå tiltak for å gjenopprette budsjettbalansen. 
• Rådmann må vurdere fortløpende om overskridelser er av en slik art at kommunestyrets 

bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig.  
 
Dersom prognoserte overskridelser, etter rådmannens vurdering, ikke kan dekkes inn i løpet 
av året, skal det fremlegges sak om budsjettendring til kommunestyret.  
 
Kommunestyret skal selv foreta alle endringer i driftsbudsjettet som vedrører:  
• sum frie disponible inntekter  
• finansutgifter og finansinntekter  
• avsetninger og bruk av avsetninger 
For disse endringene gjelder ikke prinsippet for nettobudsjettering. 
 
Kommunestyret skal selv foreta alle endringer i investeringsbudsjettet. 
 
 

4.4. Rapportering 
 
• Rådmannen skal utarbeide økonomirapporter for drift og investeringer til 

kommunestyret 
• Økonomirapport drift utarbeides på bakgrunn av regnskap per 30.04 og per 31.08. 
• Økonomirapport investering legges fram i juni og desember. 
• Rapporten skal gi en helhetlig oversikt over den økonomiske status, inklusive 

prognose for budsjettåret og inneholde oppstillinger som viser vedtatt og justert 
årsbudsjett, samt budsjett og regnskap hittil i året. 



• I de tilfeller det det er vesentlig avvik, skal det fremmes korrigerende tiltak. Tiltakene 
skal beskrive konsekvensene for tjenestetilbudet til innbyggerne, samt økonomiske 
konsekvenser for kommunen. 

• Økonomirapporten legges fram for formannskapet til vedtak før behandling i 
kommunestyret. 
 

 
4.5. Bevilgninger utenom den ordinære budsjettbehandling 
 

• Tiltak som medfører økte kostnader for kommunen, skal fortrinnsvis fremmes i 
årsbudsjett og økonomiplan.  

• Dersom nye tiltak fremmes for kommunestyret utenom den ordinære 
budsjettbehandling, skal tiltaket være forsvarlig utredet med oversikt over økonomiske 
konsekvenser. Budsjettdekning skal oppgis. Økonomiske konsekvenser ut over 
inneværende år skal det redegjøres for. 

• Endringer som påvirker tjenestenivå skal forelegges det ansvarlige hovedutvalget til 
behandling. Forslag til inndekning av økonomiske konsekvenser videresendes til 
formannskapet. 

• Vesentlige endringer i budsjettrammene skal forelegges formannskapet til avgjørelse. 
Som vesentlige endringer regnes større økonomiske omdisponeringer. 
Omfordeling foretatt av formannskapet vedtas av kommunestyret.  

 
 
4.6. Årsregnskap og årsberetning skal 
 

• Redegjøre for kommunens økonomiske stilling og måloppnåelse. 
• Redegjøre for vesentlige avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskap og 

bevilgning til formålet i regulert budsjett. 
• Gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske 

stilling og resultat av virksomheten, samt andre forhold av vesentlig betydning for 
kommunen, herunder tiltak for å sikre betryggende kontroll, høy etisk standard og 
likestilling 

• Regnskapet skal være et finansielt regnskap basert på kommunelovens og tilhørende 
forskrifters bestemmelser og føres i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Det 
skal vise bokførte og henførte kjente utgifter og inntekter på riktig år, uavhengig av 
om inn- eller utbetaling er foretatt. 

• Regnskapet skal vise all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører 
kommunens virksomhet og være basert på brutto regnskapsførte utgifter, utbetalinger, 
inntekter og innbetalinger. 

• Regnskapet skal forelegges kontrollutvalget før kommunestyrets behandling. Uttalelse 
fra kontrollutvalget om årsregnskap avgis til kommunestyret, og skal være 
formannskapet i hende før formannskapet avlegger innstilling. ».  
 

 
4.7. Øvrige prinsipper 
 

• Det skal ikke foretas utlån av kommunale midler utover startlån fra Husbanken, 
sosiallån og næringslån.  

 



5. Roller og ansvar 
 
Kommunestyret er ansvarlig for å  
 

• Vedta økonomiplan og årsbudsjett i balanse etter innstilling fra formannskapet. 
• Vedta driftsbudsjettet i henhold til «Forskrift til årsbudsjett for kommuner». 
• Vedta investeringsbudsjettet slik det fremkommer an «Forskrift om årsbudsjett for 

kommuner 
• Vedta endringer i årsbudsjettet mellom rammeområder. 
• Gi rådmannen fullmakt til å foreta fordeling av bevilgninger internt i hvert 

rammeområde. Fordelingen skal skje i tråd med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 

• Gi rådmannen fullmakt til å budsjettregulere bevilgninger innenfor det enkelte 
rammeområdet. 

• Vedta årsregnskapet og årsberetningen, samt dekning eller disponering av årets mer- 
eller mindreforbruk. 

• Gi myndighet til formannskapet til å behandle enkeltsøknader i samsvar med 
retningslinjer for kommunalt næringsfond.  

• Når det gjelder havbruksfondet kommer man tilbake til dette når nasjonale 
retningslinjene foreligger for disse pengene. 

 
 
Formannskapet er ansvarlig for å 
 

• Innstille til kommunestyret i økonomisaker.  
 
 
Hovedutvalgene er ansvarlig for å 
 

• Behandle endringer som påvirker tjenestenivå. Forslag til inndekning av økonomiske 
konsekvenser videresendes til formannskapet. 

 
 
Rådmannen er ansvarlig for å 
 

• Oppdatere og følge økonomireglementet, tilhørende særreglement og retningslinjer for 
økonomiområdet, og at ledere og øvrige medarbeidere gjøres kjent med disse. 

• Fremme forslag til økonomiplan og budsjett. 
• Fremme saker som gjelder økonomiområdet til behandling i formannskap og/eller 

kommunestyre. 
• Fremlegge årsregnskap og årsberetning. 
• Fremme forslag til inndekning av merforbruk eller disponering av mindreforbruk.  
• Påse at det ved overgang fra et budsjettår til neste budsjettår videreføres arbeider ved 

allerede igangsatte prosjekt innen investeringsbudsjettet i påvente av ny bevilgning. 
Slik videreføring av arbeid begrenses kostnadsmessig til de beløp som gjenstår ubrukt 
ved vedkommende prosjekt per 31.12, foregående år. 

• Fatte beslutninger på de økonomiområder rådmannen er gitt fullmakt til å avgjøre. 
• Utarbeide rutiner for og føre tilstrekkelig kontroll med økonomiforvaltningen. 



• Disponere beløp bevilget til lønnsoppgjør og fordele disse til budsjettposter på artene i 
serien 0100-0990 (lønn). 

• Regulere merutgifter og merinntekter i driftsbudsjettet innenfor rammeområdene slik 
at sum hvert enkelt rammeområde ikke overskrides. 

 
6. Innfordring  

 
 
6.1 Innfordring 
En viktig del av internkontrollen i Senja kommune omhandler fakturering og innfordring av 
kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og refusjonskrav og gir også bestemmelser om 
avsetning til tapsfond, vilkår for konstatering av tap, sletting av krav og endring av 
betalingsbetingelser. 
Bestemmelsene gjelder også for innfordring av kommunens utlån. 
Bestemmelsene gjelder ikke skattekrav, da behandlingen av disse kravene er hjemlet i egen 
lov og forskrift. 
 
6.2 Formål 
Bestemmelsene skal sikre en korrekt og effektiv fakturering av alle pengekrav kommunen 
retter mot sine innbyggere/brukere. Videre skal bestemmelsene sikre fullstendighet i 
oversikten over utestående fordringer, sikre at omfanget av utestående fordringer 
minimaliseres og at fordringsmassen er reell. 
 

6.3 Ansvar for innfordringsarbeidet 
Rådmann og kemner har ansvaret for innfordringsarbeidet. 
 
6.4 Innfordringsskritt – rekkefølge og frister  
A) Ved utsendelse påføres fakturaene forfallsdato i samsvar med de regler som gjelder for 
den enkelte ordning. 
B) Ca. 2 uker etter forfall sendes skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk med 
mindre kravet er betalt innen 14 dager etter at varselet er mottatt. 
C) 3 uker etter at skriftlig varsel etter B) er sendt, sendes betalingsoppfordring som 
inneholder opplysning om at rettslig inndriving vil bli iverksatt og det aktuelle tjenestetilbudet 
opphøre dersom kravet fortsatt ikke er betalt innen ytterligere 14 dager. Sosial-lån behandles 
etter egen rutine av NAV. 
D) Når fristen etter C) har gått ut og kravet fortsatt står ubetalt, gjennomføres umiddelbart 
de rettslige innfordringsskritt som er hjemlet i de bestemmelsene som angår den enkelte 
ordning. 
 
6.5 Gebyrer, forsinkelsesrenter og omkostninger 
Ved innfordring av misligholdte krav beregnes gebyrer og forsinkelsesrenter i henhold til 
maksimumsbestemmelsene i inkassoloven. Eventuelle utlagte omkostninger kreves også inn 
fra skyldneren. 
 
6.6 Betalingsutsettelse og nedbetalingsavtaler 
Skatt- og innfordringsavdelingen har anledning til å gi kortere utsettelser av betalingsfristen 
og inngå avtaler om betaling i rater i henhold til eget reglement. 
  
6.7 Avskrivning av konstaterte tap 
Krav skal konstateres tapt og avskrives når minst ett av disse vilkårene er oppfylt: 



- konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet og ansvarssubjektet er bortfalt. 
- foreldelse er inntrådt 
- kravet er falt bort ved rettskraftig rettsavgjørelse eller dom 
- kravet ettergis etter gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller 
utenrettslig gjeldsordning 
 
Krav kan vurderes tapt og avskrives i følgende tilfelle: 
- utleggsforretning har ikke ført fram og det heller ikke er sannsynlig at kravet vil bli 
dekket innen overskuelig framtid 
- beløpet er for lite til å rettferdiggjøre bruk av tvangsinnfordring 
- skyldner har utvandret 
 
Regnskapsavdelingen utgiftsfører konstaterte tap i driftsregnskapet, reduserer balanseposten 
kortsiktige fordringer tilsvarende og dekker inn tapet ved overføring fra tapsfond. 
 
Langtidsovervåking iverksettes dersom det er grunnlag for dette. 
 
6.8 Avsetning til tapsfond 
Regnskapsforskriften bestemmer at omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kundefordringenes verdi skal derfor i hvert enkelt tilfelle vurderes for tap, 
og eventuelt avsette til framtidige tap. Selve tapet føres som driftsutgift (art 470) og kan 
avsettes i balansen som negativ saldo mot selve kundefordringene. Avskrivning av 
kundefordringen (mot avsetningen) gjøres først når tapet er endelig konstatert og inndrivelse 
er frafalt pga. insolvens/konkurs. En unngår dermed at avsetning til tap blir strøket ved 
regnskapsmessig underskudd. 
 
For start- og utbedringslån avsettes til tapsfond den del av botilskuddet som Husbankens 
regler tillater. 
 
Utarbeidede rutiner (prosedyrebeskrivelser) skal dokumenteres, og være gjenstand for 
løpende vurdering. Økonomireglementet beskriver således de folkevalgtes overordnede mål, 
standard og rammer for den økonomiske internkontrollen i Senja kommune. 
 
 
Rådmannens har anvisningsmyndighet. Denne myndighet kan delegeres videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Årshjul  
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REVIDERT STYRINGSDOKUMENT FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN FRAM 

TIL SENJA KOMMUNE  

 

 

Vedlegg: 

Revidert styringsdokument datert 04.05.18 

 

Bakgrunn for saken: 

Styringsdokumentet bygger på vedtatt intensjonsavtale og legger grunnlaget for 

gjennomføring av prosessen som skal lede fram til Senja kommune i 2020. 

Styringsdokumentet ble sist vedtatt av fellesnemnda den 21.02.18. Det har vært forutsatt at 

styringsdokumentet skulle oppdateres etter hvert som behov eller endringer i prosjektet tilsier 

det. Nå har prosjektleder kommet på plass, og prosjekt ledelsen er kommet godt i gang med 

sitt arbeid i prosjektet. Det har skjedd noen endringer i sammensetningen av delprosjekter og 

faggrupper, samt at noen ansvarsområder har blitt flyttet fra et delprosjekt til et annet, fordi 

det ble vurdert som mest hensiktsmessig. Det viktigste i denne sammenheng med ny 

behandling i Fellesnemnda er godkjenning av ny sammensetning av enkelte delprosjekter, 

samt flytting av ansvar fra et delprosjekt til et annet, en myndighet som ligger til nemnda. 

Saksutredning: 

Styringsdokumentet har vært til behandling i Interimfellesnemnda/Fellesnemnda flere 

ganger, sist i Fellesnemnda 21.02.18. Dokumentet endres stadig og må derfor på nytt legges 

fram for fellesnemnda til godkjenning. Endringene som er gjort i denne utgaven fremkommer 

som rød tekst. 

Styringsdokumentet skal følge prosessen fram til Senja kommune er en realitet. 

Styringsdokumentet er et stort dokument, hvor det meste er statisk. Den delen som 

omhandler organisering av prosjektet i ulike delprosjekt vil være noen endringer, herunder 

redaksjonelle endringer, frafall av faggrupper, endring i sammensetning i delprosjekter og 

faggrupper, samt eventuelle endringer av milepæler og mandat vil være et «levende» 

dokument. Med bakgrunn i dette vurderer prosjektleder det som hensiktsmessig at ikke hele 

dokumentet legges frem i fellesnemnda for ettertiden, men at det som legges frem er de 

endringer som blir gjort. 

Vurdering: 

Det vurderes som uhensiktsmessig at hele dokumentet legges frem som sak til PSU og 

Fellesnemnd, og at det vil være mer formålstjenlig dersom prosjektledelsen fikk delegert 

myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer, herunder endring av sammensetning av 

medlemmer i delprosjekter, etablering og avvikling av faggrupper uten at dette må vedtas av 

PSU og Fellesnemnda. Det vurderes at store endringer som forskyving av milepæler bør 

legges frem både for PSU og Fellesnemnda også for ettertiden. 



I vedlagte dokument framkommer en del endring i sammensetning av delprosjekter, samt 

ønsker om nyvalgt/supplering til flere faggrupper, det fremkommer også en forskyving av 

ansvar fra et delprosjekt til et annet. Det gjelder fra DP 9.1 (Sektor og temaplaner) til 

DP 9.6 (Eiendomsforvaltning) og DP 9.4 (Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel), samt fra 

DP 8.1 (Kommuneplanens samfunnsdel) til DP 9.1 (Sektor og temaplaner). 

Det har også vist seg nødvendig å forskyve noen milepæler i styringsdokumentet, dette 

gjelder i DP 9.4 (Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel). Det foreligger ingen forslag til 

endringer i dokumentets hovedelementer eller prinsipper. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fellesnemnda for Senja kommune delegerer til prosjektleder å gjøre redaksjonelle 

endringer i styringsdokumentet, uten at det må legges frem for PSU og Fellesnemnda. 

2. Fellesnemnda for Senja kommune stiller seg bak prosjektleders anbefaling om at det 

bare er den delen av styringsdokumentet som omhandler delprosjektene og 

organisering av disse som ved store endringer, herunder forskyving av milepæler, 

flytting av ansvarsområder mellom delprosjektene etc. som ved endringer legges frem 

for PSU og Fellesnemnda. 
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1. Sammendrag 
 

I oktober 2016 vedtok kommunestyrene i Lenvik og Tranøy å søke om 

kommunesammenslåing gjennom kommunestyrebehandling av intensjonsavtale 

fremforhandlet høsten 2016. Den nye kommunen skal hete Senja kommune, og skal etableres 

på bakgrunn av et likeverdig samarbeid.  

 

I januar ble det fremforhandlet en ny intensjonsavtale, basert på den første, der kommunene 

Berg og Torsken ble tatt inn. Ny intensjonsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Berg den 

27.04-17 og av Torsken kommune den 13.06-17. 

 

Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et prosjekt med mange 

delprosjekter med et felles mål. Fellesnemnda skal lede arbeidet og være styringsgruppe for 

hele prosjektet, og sikre nødvendig samordning mellom kommunene. 

 

Det foreliggende styringsdokumentet skal bygge på intensjonsavtalen, utfylle denne og danne 

grunnlag for prosjektledelsen.  Styringsdokumentet skal peke ut retningen og omfanget av 

prosjektet, og skal være styringsdokumentet mellom fellesnemnda og prosjektledelsen. 

 

Styringsdokumentet forutsettes å oppdateres og behandles jevnlig i fellesnemnda etter hvert 

som prosjektet går inn i nye faser og det foreligger ny informasjon. Det vil også være behov 

for å oppdatere ROS-analysene jevnlig gjennom hele prosessen. 

 

Prosjektet vil ha fire hovedfaser: 

1. Interimsfase fra 06.03-17 til fellesnemnda formelt kan settes i tråd med 

Inndelingsloven, med planlegging og utredninger 

2. Organisasjonsbygging med utredning av struktur og tilsetting av 

prosjektleder/rådmann og toppledergruppe fra mai 2017 til årsskifte 2017/2018 

3. Gjennomføring av delprosjekter, anskaffelser, avtaleinngåelser, fram til sommer 2019 

4. Overgang til ny kommune høsten 2019 til 31.12-19.  

 

Dersom sammenslåingsprosessen presses sammen innenfor svært korte tidsfrister, vil det 

være mange oppgaver som står uløste eller bare halvferdige. Det har derfor vært viktig for 

kommunene å komme tidlig i gang, slik at man får tid til å gjennomføre flere prosesser på 

tvers av kommunene. Slike prosesser kan være kommuneplan, sektorplaner og temaplaner. 

Dette fordi grunnlaget for ressursoptimalisering på tvers av kommunegrenser legges her.  

 

Visjon og mål for prosjektet bør defineres tidlig. 

 

Hovedmål:  

Senja kommune skal være i drift fra og med 01.01-2020 med alle avgjørende elementer på 

plass. 

 

Det skal (jfr. intensjonsavtalen pkt 2): 

- etableres en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune 

- sikres og videreutvikles kvalitet i tjenestene til innbyggerne 
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- styrkes og sikres politisk deltakelse i et aktivt lokaldemokrati 

- kommunen skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass 

- ivaretas og videreutvikles et samarbeid med nåværende og fremtidige partnere 

- styrkes og videreutvikles helsetilbudet 

- sikres vekst og utvikling av selvstendige bo- og arbeidsmarkeder 

- arbeides aktivt for å opprettholde og videreutvikle beredskap 

 

Resultatmål: 

En helhetlig organisasjonsstruktur skal være på plass 

Bygging av Senja kommune skal i minst mulig grad gå ut over dagens drift 

Kommunale prosesser skal videreutvikles og forbedres 

Mulige synergier skal realiseres 

 

Suksesskriterier: 

Organisere prosjektet med kompetente medarbeidere med tydelig mandat og klart definerte 

roller 

God kontroll på prosessen og fremdriften 

God endringsledelse og endringskultur 

Bred involvering av ansatte og tillitsvalgte 

Kultur for løsningsorientering og innovasjon 

Ressursoptimalisering 

  

Prosjektet organiseres med tre politiske delprosjekt: 

 

7.1 Politisk organisering, herunder nærdemokratiske ordninger og reglement 

7.2 Identitet, symboler, og felles kultur, herunder kommunevåpen, profil, ordførerkjede og 

felles arrangementer 

7.3 Forberedelse til kommunevalget 2019 

 

Videre organiseres prosjektet med delprosjekt som innebærer både politiske og administrative 

funksjoner: 

 

8.1 Kommuneplan 

8.2 Arbeidsgiverpolitikk 

8.3 Eierskap og interkommunalt samarbeid 

8.4 Økonomisk politikk og økonomireglement 

 

Delprosjekter som fremstår som rene administrative oppgaver vil være 

 

9.1 Sektor og temaplaner 

9,2 Administrativ organisering og tjenesteutvikling 

9.3 Kommunikasjon 

9.4 Digitalisering og IKT 

9.5 Styring, økonomi og anskaffelser 

9.6 Eiendomsforvaltning 

 

I styringsdokumentets kapittel 7, 8 og 9 er oppgaver, deltakelse og forslag til mandat for hver 

av arbeidsgruppene/delprosjektene beskrevet, med forslag til fremdriftsplan i samsvar med 
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overordnet framdriftsplan og mål for prosjektet. Fellesnemnda må vedta oppgaver, deltakelse 

og mandat for delprosjektene.  

 

Forutsatt at det fire kommuner som slås sammen, og innbyggertallet overstiger 15.000 

innbyggere, er det beregnet at man vil motta kr 41 millioner i tilskudd til dekning av 

engangskostnader og kr 20 millioner i reformstøtte. Fellesnemnda vil disponere 

engangstilskudd og reformstøtte.  

2 Å bygge en ny kommune 
 

2.1 Bakgrunn 
 

I oktober 2016 vedtok Tranøy og Lenvik intensjonsavtale som grunnlag for en 

kommunesammenslåing. Vedtaket var resultatet av en lang utredningsprosess med bred 

deltakelse og involvering, og der mange alternativer ble vurdert. Utredningsarbeidet startet 

med 10 kommuner, hvorav 6 kommuner fremforhandlet en intensjonsavtale, og der til slutt 

Lenvik og Tranøy var de to som stod tilbake med positive vedtak etter at de to kommunene 

fremforhandlet en separat intensjonsavtale.  

 

Ny intensjonsavtale melllom kommunene Tranøy, Torsken, Lenvik og Berg ble 

fremforhandlet 31.01.17. Berg kommune sluttet seg til interims fellesnemnda fra mai 2017, 

mens Torsken kommune sluttet seg til etter vedtak i stortinget juni 2017 og deltok på første 

møte i fellesnemnda 23.06.17. 

 

Navnet på den nye kommunen skal være Senja kommune, og den skal være etablert 01.01-

2020. 

 

Senja kommune skal drives og utvikles med utgangspunkt i hver av de to kommunenes 

nåværende unike natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, naturressurser, og utfordringer. Felles 

bo- og arbeidsmarked, felles knutepunkt for kommunikasjon, felles kulturarena og felles 

interesser i utvikling av sjømatnæringene gir et godt grunnlag for å bygge Senja kommune. 

 

Med store avstander og mange bygdesamfunn, skal arbeidet med levende bygder og styrket 

lokaldemokrati ha høy prioritet. 

 

Byggingen av Senja kommune skal være preget av likeverdighet og gjensidig tillit. Det skal 

utvises raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt. 

 

2.2 Organisering 
 

Oppstart av prosessen i Lenvik og Tranøy kom først i starten av mars 2017, og innebærer at 

man har drøye to år til å gjennomføre prosessen. Dette krever god organisering, sterk styring 

og kontroll med framdriften. Prosessen kommer til å bli krevende da kommunene hver for seg 

skal opprettholde ordinær drift samtidig som begge kommuner må avgi ressurser til 

prosjektet. Etter at Lenvik og Tranøy startet prosessen, har etter hvert Berg og Torsken sluttet 

seg til prosessen.  
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Det legges til grunn at sammenslåingsprosessen gjennomføres som et prosjekt med en 

prosjektorganisering med flere delprosjekter og faggrupper. Oppdeling av prosjektet i flere 

delprosjekter er for å avgrense kompleksiteten i håndterbare tema,  

 

Intensjonsavtalen legges til grunn for arbeidet. I intensjonsavtalen er det nedfelt hvilken 

myndighet som delegeres til fellesnemnda og hvordan dissens i fellesnemnda skal løses. 

Likeså er det nedfelt hvilken rolle fellesnemnda skal ha i forhold til kommunenes ordinære 

drift og investeringer fram mot sammenslåingstidspunktet. 

 

Administrasjonene i de fire kommunene vil ha en sentral plass og viktig roll som 

støttespillere for fellesnemnda og prosjektlederen. Deres innsats er avgjørende for å nå 

målene i prosjektet. Det er også nedfelt i intensjonsavtalen den plass og rolle de ansatte skal 

ha gjennom tillitsmannsapparatet ved etablering av et sentralt plassert partssammensatt 

utvalg. 

 

Intensjonsavtalen legger også vekt på nødvendigheten av åpenhet i prosessen, informasjon og 

dialog med innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og andre samfunnsaktører. 

 

2.3 Styringsdokumentets plass i prosjektet 
 

Formålet med styringsdokumentet er å definere prosjektet og danne grunnlag for riktig 

prosjektstyring. Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget av programmet, og 

danner «kontrakten» mellom prosjekteier (fellesnemnda) og prosjektledelsen. 

 

Styringsdokumentet skal 

-   sikre at prosjektet har godt grunnlag før prosjekteier inngår viktige forpliktelser 

- Fungere som basisdokument som prosjekteier og prosjektledelsen kan bruke for å 

vurdere fremdrift, emner og spørsmål om prosjektets levedyktighet 

- Gi et enkelt referansepunkt til prosjektet slik at alle som deltar i den midlertidige 

organisasjonen raskt og lett kan finne ut hva prosjektet gjelder og hvordan det styres. 

 

Styringsdokumentet skal gjenspeile nåværende status, planer og kontroll, og skal være et 

levende ledelsesdokument. Det vil være behov for å oppdatere dokumentet jevnlig etter som 

prosessen går inn i nye faser, og ny og vesentlig informasjon foreligger. 

 

Styringsdokumentet må leses sammen med andre viktige dokumenter i prosjektet: 

 

- Intensjonsavtalen 

- Avtale om vertskommunesamarbeid 

- Budsjett for prosjektet 

- Prosjektstyringsdokumentasjon 

- Reglement for dekking av utgifter og godtgjøring 

- Reglement for partssammensatt utvalg 

- Overordnet risikoanalyse 

- Kommunikasjonsplan 

- Gevinstrealiseringsplan (skal utarbeides) 
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3 Prosjektets hovedfaser 
 

Prosjektet vil ha fire hovedfaser: 

1. Interimsfase fra 06.03-17 fram til fellesnemnd er etablert. Aktuelt tidspunkt synes å 

være 23.06-17 i forbindelse med felles kommunestyremøte for de fire kommunene 

2. Organisasjonsbygging med utredning av struktur og tilsetting av 

prosjektleder/rådmann og toppledergruppe i perioden fra sommer 2017 til sommer 

2018 

3. Gjennomføring av delprosjekter, anskaffelser, avtaleinngåelser, fram til senest 

sommer 2019 

4. Overgang til ny kommune høsten 2019 til 31.12-19.  

 

Flere av fasene vil overlappe hverandre. 

 

Milepælplan: 

 

 

 
 20 17   20 18   20 19  

Fase 1 

 

            

Fase 2  

 

            

Fase 3  

 

            

Fase 4 

 

            

 

 

Datofestede milepæler 
 

Milepæl 1: Avslutte interimsfase sommer 2017 

Milepæl 2: Ansette prosjektleder/rådmann innen 01.07-17 og toppledergruppe innen 01.04-

18. Prosjektleder ble ansatt 01.01.18, og kommunalsjefene vil etter dette bli ansatt i løpet av 

sommer 2018.  

Milepæl 3: Gjennomføre alle delprosjekt innen 01.05-19 

Milepæl 4: Avslutte eksisterende kommuner, ny kommune 31.12-19/01.01-20 

 

4 Mål og suksesskriterier 
 

Erfaring viser at man bør definere visjon og mål for den nye kommunen tidlig i prosessen. 

Dette for å tydeliggjøre ambisjonene og gi en klar retning. Tydelige mål er viktig for å gjøre 

en realistisk risikovurdering. 

 

Visjonen for Senja kommune er en politisk oppgave. Dette er noe av det første politikerne må 

ta fatt på. Dette må så følges opp med overordnede mål. 
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Effektmål, resultatmål og suksesskriterier for selve reformprogrammet er en administrativ 

oppgave. 

 

Målhierarkiet kan illustreres slik: 

 

 

 
 

Visjon:  
I prosess. 

 

Hovedmål:  

Senja kommune skal være i drift fra og med 01.01-2020 med alle avgjørende elementer på 

plass. 

 

Resultatmål: 

En helhetlig organisasjonsstruktur skal være på plass 

Bygging av Senja kommune skal i minst mulig grad gå ut over dagens drift 

Kommunale prosesser skal videreutvikles og forbedres 

Mulige synergier skal realiseres 

 

Visjon 
 

 

Effektmål og 

resultatmål 

Suksesskriterier 
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Suksesskriterier: 

Organisere prosjektet med kompetente medarbeidere med tydelig mandat og klart definerte 

roller 

God kontroll på prosessen og fremdriften 

God endringsledelse og endringskultur 

Bred involvering av ansatte og tillitsvalgte 

Kultur for løsningsorientering og innovasjon 

Ressursoptimalisering 

 

5 Prinsipper for organisering 
 

Prinsipper for organisering av reformprogrammet følger av intensjonsavtalen og vedtak om 

etablering av fellesnemnd. Det politiske ansvaret for etablering av Senja kommune er lagt til 

fellesnemnda. I dette ligger ansvaret for å organisere og lede prosessen gjennom gode 

prosesser, klare mål og god framdrift.  

 

Fellesnemnda har ansvar for å involvere og informere de øvrige folkevalgte, spesielt 

kommunestyrene, innbyggerne og ivareta de ansatte. 

 

5.1 Overordnede prinsipper: 
 

- Kommuneloven, Inndelingsloven og intensjonsavtalen er grunnleggende for prosessen 

og organiseringen  

- Regjeringens og stortingets forutsetning om sammenslåing innen 1.1.2020 

- Prosessen gjennomføres som prosjektorganisering med styringsgruppe fellesnemnd, 

arbeidsutvalg, partssammensatt utvalg, prosjektleder, delprosjekter og arbeidsgrupper 

- Klare mandat gitt til fellesnemnda og delprosjektene 

- Hovedavtalens bestemmelser i forholdet samhandling arbeidsgiver og de tillitsvalgte 

 

5.2 Prinsipper for politisk organisering 
 

- Interimsfellesnemnda er politisk organ etter Kommunelovens § 28 -1 c i interimsfasen  

- Fellesnemnda overtar som politisk organ etter Inndelingslovens bestemmelser fra 

kongelig resolusjon høsten 2017 fram til konstituerende kommunestyre høsten 2019 

- Fellesnemnda fungerer som overbygning for politisk og administrativ del av 

prosjektet (prosjekteier) i alle faser. 

- Partssammensatt utvalg (PSU) etter kommunelovens § 25 får en sentral plass i 

prosjektorganisasjonen 

- Det etableres egne delprosjekt med underliggende arbeidsgrupper (faggrupper) for 

områder av særlig politisk betydning. 

- De politiske delprosjektene og arbeidsgruppene bør settes sammen med vekt på 

likeverdig representasjon når det gjelder kommune- og parti-tilhørighet. 

- For å fungere effektivt bør ikke prosjektgruppene ha mer enn 6 faste deltakere. 

- Arbeidet med ny politisk struktur må prioriteres 
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- Administrasjonene stiller ressurser til rådighet for delprosjektene, for å kartlegge, 

utrede, utarbeide beslutningsgrunnlag, sikre gode samhandlingsprosesser og ivareta 

krav til dokumentasjon, offentlighet og arkivering. 

- De politiske delprosjektene rapporterer til fellesnemnda og aktiviteten må koordineres 

med de administrative delprosjektene. 

- Rådmennene har forslagsrett i de politiske delprosjektene 

 

5.3 Prinsipper for administrativ prosjektorganisering 
 

- Intensjonsavtalens føringer legges til grunn for den administrative 

prosjektorganiseringen 

- Det etableres egne delprosjekt for alle områder/tema som vil bli berørt av 

reformprosessen. 

- Det tas særlig hensyn til sektorovergripende tema som bærekraft, forebyggende og 

tidlig innsats barn/familier, folkehelse, klima og miljø, og digitaliserte tjenester 

- Rådmennene oppnevner deltakere i administrative delprosjekt 

- Delprosjektet konstituerer seg selv ved valg av leder 

- Ledere av alle delprosjekt rapporterer direkte til prosjektleder 

- Ledere av delprosjekt kan frikjøpes fra deler av sin stilling dersom dette er nødvendig 

- Bruk av ekstern kompetanse vurderes i delprosjekter som er særlig krevende eller 

krever kompetanse kommunene selv ikke besitter 

- Delprosjektene sammensettes med vekt på tverrfaglig kompetanse, prosjekterfaring og 

representativitet ut fra kommune, alder og kjønn 

- Delprosjektene skal levere til prosjektet, holde framdrift og jobbe effektivt. 

Delprosjektene bør ikke ha fler enn 6 – 8 faste deltakere. 

- Sammensetning av delprosjektene kan justeres underveis. 

- Involvering av de ansattes representanter skal ivaretas i alle prosjektets faser. Inntil to 

av de faste deltakerne i hvert delprosjekt skal være utpekt av og blant de tillitsvalgte. 

- Delprosjektet foreslår deltakere i faggrupper. Deltakelse avklares /godkjennes av 

rådmennene. Antall deltakere i faggrupper fastsettes etter behov. 

 

6. Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen 
 

6.1 Overordnet prosjektorganisering 
 

Å bygge en ny kommune som er driftsklar fra et bestemt tidspunkt krever god 

prosjektorganisering, med tydelig ledelse, avklarte roller og ansvarsforhold. Det er viktig å 

skille mellom oppgaver og ledelse av de «gamle» kommunene i forhold til oppgaver og 

ledelse av prosjektorganisasjonen som skal bygge ny kommune, spesielt fordi de fleste 

politikere og ansatte som deltar i prosjektet har roller og oppgaver i begge organisasjonene. 
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Organiseringen kan illustreres slik: 

 
 

Tegnforklaring: 

 

FN = fellesnemnda, som vil bestå av 22 representanter 

AU = fellesnemdas arbeidsutvalg, 5 – 8 representanter, vedtatt fjernet i FN 21.02.18. 

PSU = partssammensatt utvalg 5 + 5 der HVO og rådmenn har møte- og talerett 

TV/VO = referansegruppe for tillitsvalgte og vernetjenesten, møteplass for alle HTV og HVO 

PL = prosjektleder (rådmann) inklusive stab/støttefunksjoner 

REF = referansegruppe for PL, består i første fase av ledergruppene i de samarbeidende 

kommunene, i andre fase av den nye rådmannens ledergruppe og rådmennene i de 

samarbeidende kommunene 

DP 7.1 – DP 7.3 = politiske delprosjekt 

DP 8.1 – DP 8.4 = sammensatte delprosjekt (politikk og administrasjon) 

DP 9.1 – DP 9.6 = administrative delprosjekt 

AG = faggrupper (ad hoc-utvalg) nedsatt av DP for utredninger av enkeltoppgaver 

6.2 Prosjekteier 
 

Prosjekteier er fellesnemnda, benevnt FN i organisasjonskartet. Fellesnemndas ansvar er 

beskrevet i intensjonsavtalen. Nemndas hovedformål er å styre gjennomføringen av 

sammenslåingsprosjektet slik at målene nås. Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen og 

sikre nødvendig samordning mellom kommunene i perioden fra vedtak om sammenslåing er 

gjort og fram til nyvalgt kommunestyre kan overta 01.01-20.  

 

Inntil videre reguleres interims fellesnemndas ansvar av kommunelovens bestemmelser om 

vetskommunesamarbeid, inntil fellesnemnda kan overta etter inndelingslovens bestemmelser. 
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Under fellesnemda opprettes to utvalg: 

 

- Partssammensatt utvalg (PSU) for å ivareta medbestemmelsesordningen etter lov og 

avtaleverk  

- Arbeidsutvalg som forbereder saker for fellesnemnda, utgår. PL ivaretar 

saksforberedelsene. 

 

Det er fellesnemnda som utnevner representanter til de ulike politiske delprosjektene og 

arbeidsutvalg. Mandatet til de politiske delprosjektene og delprosjekter med særskilt behov 

for koordinering godkjennes og vedtas av fellesnemnda, og i tråd med styringsdokumentene.  

 

6.3 Prosjektledelse 
 

Prosjektledelsen (PL) vil bli ivaretatt på forskjellig måte i de ulike fasene: 

- Fram til prosjektleder/ ny rådmann er tilsatt, vil rådmennene i Lenvik og Tranøy mars 

2017 ivareta prosjektledelsen. Fra 23.06.17 tiltrådte også rådmennene i Berg og 

Torsken.   

- Etter at prosjektleder / ny rådmann er tilsatt, vil denne overta prosjektledelsen 

- Etter ansettelse av Senja kommunes nye ledergruppe, vil ledergruppen og rådmennene 

i de samarbeidende kommunene støtte prosjektledelsen (referansegruppe) 

 

Prosjektledelsen/prosjektleder har koordineringsansvar for prosjektet og de ulike 

delprosjektene, og må rapportere jevnlig om status til fellesnemnda. Dette innebærer at det 

må utarbeides nødvendig styrende dokumenter for gjennomføring og rapportering. 

 

Prosjektledelsen/prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet er hensiktsmessig organisert og 

bemannet. Rådmenn og administrasjon i de fire kommunene plikter å avgi de ressurser 

prosjektledelsen/prosjektleder krever for å sikre gjennomføring og framdrift. Det vil likevel 

være behov for å tildele prosjektleder dedikerte ressurser i form av fast sekretariatshjelp i 

inntil 100 % stilling, senere vedtatt utvidet til inntil 300% stilling.  

Fellesnemnda gir rådmennene/prosjektledelse/ny rådmann fullmakt til å lage mandat for de 

administrative delprosjektene og om å holde nemnda løpende orientert om status og framdrift. 

 

Prosjektet består av tre hovedgrupper av delprosjekter: 

 

- Politiske delprosjekt (kapittel 7) som direkte styringslinje til fellesnemnda. Det kan 

opprettes arbeidsutvalg som utarbeider forslag til løsning på de oppgaver som legges 

til de politiske delprosjektene. Den administrative prosjektledelsen skal støtte opp om 

de politiske delprosjektene og bidra med kartlegging, utredning og saksforberedende 

arbeid. Leder av delprosjektet er den som formelt innstiller til fellesnemnda. 

Prosjektleder/rådmann har forslagsrett til de politiske delprosjektene. 

- Delprosjekt med særskilt behov for koordinering (kapittel 8) er prosjekt som 

krever omfattende kartlegging, utredning og planarbeid, med stort behov for 

koordinering på tvers av kommunene og med behov for politisk medvirkning og 

styring. Prosjektleder/rådmann har forslagsrett til fellesnemnda. 

- Administrative delprosjekt (kapittel 9) er direkte underlagt prosjektleder. 

Prosjektleder/rådmann innstiller overfor fellesnemnda. 
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6.4 Programkoordinering og støtte 
 

Det skal nedsettes et sekretariat som vil være en viktig støttespiller for prosjektleder, 

utvalgsledere og delprosjektledere. Sekretariatets oppgaver vil være som følger: 

 

- Stille tilstrekkelig kartleggings- og utredningskompetanse til rådighet for 

fellesnemnda og delprosjektene 

- Ivareta løpende behov for kommunikasjonsfaglig bistand i programmet i samarbeid 

med delprosjekt 9.3 «kommunikasjon». En sentral oppgave vil være å spre 

informasjon om nemndas arbeid i tråd med kommunikasjonsplanen. 

- Fungere som politisk sekretariat, herunder 

 Bistå nemnda, arbeidsutvalget og PSU i det saksforberedende arbeidet 

 Bistå delprosjektene i koordinering og rapportering som prosjektorganisasjonen 

trenger 

 Bistå delprosjekt 7.2 «identitet» i planlegging og gjennomføring av arrangementer 

 Sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til 

gjeldende regelverk. 

- Fungere som prosjektstøtte, herunder 

 Bidra i alt praktisk rundt prosjektorganisasjonen som metodestøtte, teknisk støtte 

(IKT) og merkantil støtte 

 Tilby kurs og opplæring i prosjektarbeid for delprosjektledere og 

prosjektmedarbeidere 

 Utarbeide og vedlikeholde rutiner for rapportering og oppfølging. 

 

Sekretariatet ledes av prosjektleder. Prosjektleder er ansvarlig for den daglige oppfølgingen 

av delprosjektene og faggruppene. Prosjektleder er ansvarlig for at administrative 

delprosjekter rapporterer i henhold til fastsatte krav og rutiner, samt å bistå faggruppene med 

deres rapportering. 

 

Den 27.september 2017 vedtok fellesnemnda følgende angående videre organisering og 

bemanning av prosjektet Senja kommune:  

 

a) Tiltredelse av prosjektleder godkjennes fra og med 01.01.18  

b) Det tilsettes tre prosjektmedarbeidere, hver i 100% stilling. Rådmennene i Berg, Torsken 

og Tranøy, samt leder av PSU og framtidig prosjektleder deltar i prosess/intervjupanel.  

Tilsetting foretas i fellesskap av nevnte utvalg. Rådmann i Tranøy gis fullmakt til å signere 

arbeidsavtale. 

 

6.5 Administrative delprosjekt 
  

Den administrative delen av prosjektet organiseres i ulike delprosjekter. Det oppnevnes en 

delprosjektleder for hvert delprosjekt. Delprosjektleder «frikjøpes» etter behov fra deler av 

sin stilling for å kunne prioritere prosjektarbeidet.  

 

Delprosjektene er ment å kunne fungere som prosjektgrupper med ansvar for å utrede og 

komme fram til forslag til løsning innenfor sitt mandat. Delprosjektgruppen skal på basis av 
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mandatet detaljplanlegge sitt prosjekt. Delprosjektet kan ha faggrupper som konsentrerer seg 

om et begrenset fagfelt.  

 

Delprosjektene er selv ansvarlig for å gjennomføre de utredninger som er nødvendig for å 

oppfylle sitt mandat, men kan støtte seg til prosjektleder og annen utredningskapasitet i 

kommunene ved behov. Delprosjektleder skal holde prosjektleder løpende orientert om status 

i arbeidet og hendelser som kan forrykke fremdriften i prosjektet. 

 

Innenfor flere av delprosjektene kan det være behov for å nedsette faggrupper for å 

utrede/ivareta avgrensede oppgaver. Dette kan gjelde bestemte problemstillinger eller å 

fremskaffe dokumentasjon for en anbefaling. Faggruppene skal samle fagekspertise på tvers 

av kommunene.  

 

Det er gjennom delprosjekt og faggrupper at ledere og medarbeidere i kommunene i størst 

utstrekning vil bli involvert i prosjektarbeidet. Delprosjektene er derfor en særdeles viktig 

arena for medvirkning. 

 

6.6 Politiske delprosjekt  
 

Den politiske delen av prosjektet organiseres i tre delprosjekt. Hvert delprosjekt dekker 

oppgaver som det er naturlig å se i sammenheng, Det bør nedsettes egne faggrupper under 

delprosjektene. 

 

Delprosjektene får administrativ hjelp til utredninger og koordinering fra prosjektleder. 

 

6.7 Referansegrupper/Høringskontakter 
 

For å ivareta intensjonsavtalens mål om involvering av innbyggere, brukere og 

samarbeidspartnere, kan prosjektet og delprosjektene knytte til seg 

referansegrupper/høringskontakter. Disse skal ha en rådgivende funksjon i gjennomgangen av 

prosjektet.  

 

Referansegruppe kan være eksisterende bruker- og interesseorganisasjoner, eller opprettes for 

å ivareta innbygger- og brukerinvolvering på et bestemt tjenesteområde. 

 

6.8 De tillitsvalgtes og vernetjenestens rolle i prosjektorganiseringen 
 

De tillitsvalgte skal ha en sentral plass i prosjektorganisasjonen. Behovet for representasjon 

fra fagorganisasjonene i mange fora krever at fagorganisasjonene selv finner en 

hensiktsmessig organisering på tvers av kommunene. Det er avgjørende at tillitsvalgte som 

sitter i PSU, delprosjekt og faggrupper er tydelige på hvem de representerer i ulike fora, eget 

forbund, egen kommune, eller alle ansatte. I tillegg vil det være behov for at de tillitsvalgte 

samordner sin innsats på tvers av kommuner og forbund.  

 

Leder av PSU skal ha møte- og talerett til Fellesnemnda. 

Vernetjenesten inkluderes i prosjektet ved at HVO har to faste plasser i PSU.  
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Sammensetning av PSU 

 

Medlem 1. vara 2. vara 

HTV Otto Jakobsen Tine Thomassen Elisabeth Skogheim 

HTV Rigmor Hansen Marianne Solbø Line Aarberg 

HTV Hanne Hove Erik Jensen Geir Ihndahl 

HTV Eva Pettersen Krister Viken Monica Schultz 

HTV Christine Johansen Linda Tjosås Janne Pettersen 

HVO Sverre A Pedersen   

HVO Tore Berg Buan   

Geir Inge Sivertsen Tonni Nylund  

Grethe Sebulonsen Ole Roger Storaas  

Jan Fredrik Jenssen Marit Stubberud Hansen  

Roar Åge Jakobsen Hildegunn Simonsen  

Fred Ove Flakstad  Anne Britt Fallsen  

 

7. Politisk prosjektorganisering 
 

Prosjektet organiseres med tre politiske delprosjekt 

 

Delprosjekt 1: politisk organisering av Senja kommune  

 

I dette ligger organisasjonsplan med tilhørende reglement for valg, sammensetning, og 

saksbehandling, utarbeidelse av delegasjonsreglement, utredning av nærdemokrati og 

harmonisering av avgifter, gebyrer og betalingsregulativ 

 

Delprosjekt 2: identitet, symboler og felles kultur 

 

I dette ligger utarbeidelse av felles design, foreslå kommunevåpen, ordførerkjede, 

flagg/vimpler, pins og foreslå aktiviteter og arenaer for bygging av felles kultur 

 

Delprosjekt 3: Forberede kommunevalget i 2019 
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7.1 Politisk organisering, herunder nærdemokratiske ordninger og 
reglement 
 

Innledning 

 

Oppgavene som skal ivaretas i prosjektet er av ulik karakter. Noen oppgaver vil ut fra 

kommunelovens, inndelingslovens og intensjonsavtalens føringer være et politisk ansvar, 

mens andre oppgaver vil være et administrativt ansvar. Det vil derfor være hensiktsmessig å 

skille mellom politiske delprosjekter og administrative delprosjekter. Det legges opp til at 

politiske delprosjekter organiseres med underliggende arbeidsgrupper. Arbeidsgruppenes 

primære oppgave er å utarbeide forslag til løsninger/vedtak og lage forslag til delprosjektet 

som innstiller overfor fellesnemnda. 

Omfang og kompleksitet tilsier at det må etableres et begrenset antall delprosjekter. 

 

Delprosjekt politisk organisering  

 

Delprosjektet skal utarbeide forslag til ny politisk struktur. Som en følge av dette skal det 

utarbeides nytt reglement for den politiske myndigheten og man skal se på utvikling av 

lokaldemokratiet. 

 

Oppgaver: 

- Foreta en risikokartlegging av eget delprosjekt 
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- Politisk organisering i tråd med intensjonsavtalens formannskapsmodell og vurdere 

behov for underutvalg 

- Utarbeide forslag til reglement for politisk arbeid og saksbehandling i folkevalgte 

organ. 

- Utarbeide forslag til delegasjonsreglement 

- Utarbeide forslag til reglement for tapt arbeidsinntekt og møtegodtgjørelse 

- Utrede modeller for grendeutvalg/nærdemokrati 

- Utrede modeller for samhandling kommune – frivillighet 

- Utrede harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetalinger  

 

Fremdrift: 

Delprosjektets hovedoppgaver er å utrede og produsere forslag. Dette vil kreve innsats fra 

prosjektets medlemmer. Den politiske strukturen danner premiss for svært mange andre 

aktiviteter i prosjektet, og det er viktig at strukturene kan vedtas tidligst mulig i 

prosjektperioden. Det samme gjelder delegasjonsreglementet som er grunnleggende for 

oppgaver lagt til rådmannen og hvordan toppledelsen skal settes sammen og delegeres 

myndighet. Dette blir en premiss for tilsetting av toppledelse. 

Det politiske reglementet må være klart slik at det er kjent i forbindelse med nominasjoner og 

forberedelser til valget i 2019. 

Regulativ for avgifter, gebyrer og brukerbetalinger må være klart til budsjettprosessen for 

2020. 
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Politisk organisering 

 

            

Politisk 

arbeidsreglement 

            

Utarbeide 

delegasjonsreglement 

            

Utarbeide reglement for 

godtgjøring 

            

Utrede nærdemokrati  

 

            

Utrede samhandling 

frivillighet - kommune 

            

 

Datofestede milepæler 

 

Milepæl 1: Avklare den politiske organiseringen innen 31.12-17. Samarbeid med og 

overføring til delprosjekt 9.2, adm organisering  

Milepæl 2: Utarbeide politisk arbeidsreglement innen 01.10-18 

Milepæl 3: Utarbeide delegasjonsreglement innen 01.10-18 

Milepæl 4: Vedta reglement for godtgjøring m.m. innen 01.10-18 Samarbeid og overføring til 

delprosjekt 8.4, budsjett 

Milepæl 5: Utrede nærdemokrati innen 31.12-18 

Milepæl 6: Utrede samhandling frivillighet - kommune innen 31.12- 18 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal utrede politisk organisering og utarbeide forslag til saksbehandlingsregler 

for politiske organ, delegasjonsreglement og andre reglement som har betydning for det 

politiske arbeidet. Videre skal delprosjektet utrede nærdemokrati, herunder videreutvikling av 

grendeutvalgsmodellen og vurdere samhandlingsløsninger mellom frivillighet og kommune. I 

tillegg skal delprosjektet harmonisere kommunale avgifter, gebyrer og betalingsregulativ som 

grunnlag for budsjettarbeidet til 2020.  

 

For at delprosjektet skal kunne levere, er det viktig at det nedsettes faggrupper og gis 

administrativ støtte som bistår i arbeidet. 
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Deltakere i delprosjektet  

 

Politisk representant Berg kommune: Roar Åge Jakobsen, vara Hildegunn Simonsen 

Politisk representant Lenvik kommune: Geir Inge Sivertsen, vara Per-Inge Søreng 

Politisk representant Torsken kommune: Fred Ove Flakstad (leder), vara Anne-Britt Fallsen 

Politisk representant Tranøy kommune: Jan Fredrik Jenssen, vara Birgit Andreassen 

Representant barne- og ungdomsråd: Erling Stangnes, (Lenvik) 

Representant eldreråd: Svein Westvik (Lenvik), vara Harald E. Hansen (Tranøy) 

Representant for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsemne: Sverre Abel (Berg)  

Vara:              (Torsken) 

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

 

Faggruppe reglementer: Er ikke aktuell 

Faggruppe nærdemokrati: Herbjørg Valvåg- leder (Tranøy), Anne-Britt Fallsen Torsken), Per-

Inge Søreng (Lenvik), Hermann Uteng (Gibostad grendeutvalg), Dag Rydmark (Tranøy), Jørn 

Aarsland (Torsken), Heidi Jacobsen (Berg), Roall Wang (Berg) 

 

7.2 Identitet, symboler og felles kultur 
 

Innledning 

Oppgavene som gjennomføres i dette delprosjektet er svært viktig for innbyggerne, ansatte og 

omverden rundt. Hvordan Senja kommune fremstår i symbol og handling er med på å skape 

samhold og identitet. Ulike kulturelle og seremonielle handlinger bør jevnlig markeres i 

perioden frem til 2020. 

 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Utarbeide forslag til kommunevåpen: 

Utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler 

Utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av ny felles kultur.  

Foreslå nye veinavn og nye offisielle navn på bygg/anlegg 

 

 

7.1 

Delprosjekt 

Politisk organisering 

Faggruppe 

Politiske reglementer 

delegasjon 

Faggruppe 

Nærdemokrati 

frivillighet 
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Framdrift 

Delprosjektets oppgaver knyttet til identitet, symboler og felles kultur vil kreve innsats fra 

prosjektets deltakere i de perioder hvor utredningene pågår. Det legges opp til bred 

involvering fra innbyggere og ansatte i dette arbeidet. 

 

Oppgavene knyttet til utvikling av aktiviteter og arenaer for utvikling av en ny, felles kultur, 

bør gå over en lengre periode og variere i karakter avhengig av hvor i tidslinjen prosjektet 

befinner seg.  

 

I arbeidet med kommunevåpen og ordførerkjede, kan det være aktuelt å knytte til seg 

ekspertkompetanse innen heraldikk og design.  

 

Symbolverdien i flere av oppgavene som er lagt til dette delprosjektet har stor betydning for 

mange andre aktiviteter i prosjektgjennomføringen. Forslagene fra dette utvalget vil derfor ha 

stor betydning for innsatsen i prosjektet. Det er viktig at dette arbeidet startes tidlig, og 

sluttføres innen oppsatt frist. 

 

I de tilfeller hvor det er veier som i framtidig Senja kommune får samme navn, eller nokså 

likelydende navn, eller bygg/anlegg får lik betegnelse, må det vedtas nye navn. Dette henger 

også sammen med delprosjekt 9.4 «matrikkel», der man konkret skal kartlegge like eller svært 

like navn.  
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Kommunevåpen 

 

            

Ordførerkjede, 

symboler 

            

Utvikle felles kultur 

 

            

Foreslå nye navn 

 

            

 

Datofestede milepæler 

 

Milepæl 1: Forslag til nytt kommunevåpen vedtatt innen 01.07-18  

Milepæl 2: Ordførerkjede og symboler vedtatt innen 31.12-18: ID Design/designhåndbok 

Milepæl 3: Felles kulturbygging hele perioden til 31.12-19: Må lages en fremdriftsplan/med 

tiltak 

Milepæl 4: Fremme forslag til nye navn innen 01.10.18. Delprosjektet må samarbeide med 

delprosjekt 9.4, matrikkel 
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Deltakere i prosjektet: 

Politisk representant Berg kommune: Eli-Ann Jensen, vara Kjell Egil 

Politisk representant Lenvik kommune: Tonny Nylund, vara Ida Gårseth Hov 

Politisk representant Torsken kommune: Hans Peder Pedersen, vara Helge Leikvik 

Politisk representant Tranøy kommune: Åsta Sortland, vara Odd Arne Andreassen 

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

Faggruppe symboler: Ikke aktuell  

Faggruppe arrangement: ikke iverksatt. Kommer i gang før sommer 2018. 

Faggruppe navn: Ikke aktuell 

 

7.3 Forberedelse til kommunevalget 2019 
 

Valget i 2019 blir spesielt og historisk for Senja kommune. Partiene må gjøre forberedelser 

på tvers av de gamle kommunegrensene i forhold til nominasjonsprosessene. 

Gjennomføringen vil kreve god planlegging fra valgorganene og det koordinerte politiske 

sekretariat. Det foreslås at fellesnemnda utgjør valgstyre, fastsetter valgkretser og velger 

stemmestyre for hver valgkrets  

 

Oppgaver: 

 

- Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2019 i samarbeid med administrasjonen 

(politisk sekretariat) 

 

Framdrift: 

Delprosjektet må starte opp sommer -18, og vedvare til kommunevalget i 2019 er avsluttet. 

Gjennomføring av valget er en avgrenset oppgave som har annen karakter enn oppgavene lagt 

til øvrige delprosjekt. Like fullt krever planlegging og gjennomføring av kommunevalget en 

koordinering opp mot andre delprosjekt, som gjør det nødvendig å plassere det innenfor 

rammen av det totale prosjektet. 

7.2 

Delprosjekt identitet 

og symboler 

Faggruppe 

Symboler 

 

Faggruppe 

arrangementer 

Faggruppe 

Navn 
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Forberede 

kommunevalget 2019 

            

Gjennomføre 

kommunevalget 

            

 

Datofestede milepæler 

 

Milepæl 1: Forberedelser til kommunevalget avsluttet innen 01.07-19. Delprosjektet må 

innhente informasjon fra delprosjekt 7.1, politisk organisering, som grunnlag i forberedelsene 

Milepæl 2: Gjennomføring av kommunevalget avsluttes innen 31.12-19 

 

Mandat: 

Det skal gjennomføres kommunevalg høsten 2019. Da velges representanter til 

kommunestyret i Senja kommune. Det er viktig å sikre at valg gjennomføres på en samlende 

måte, der de gamle kommunegrensene er visket ut. Delprosjektet innstiller overfor 

fellesnenmda inndeling av valgkretser, praktisk gjennomføring av valget og forslag til valg av 

stemmestyrer.   

 

 

Deltakere i prosjektet: 

 

Politisk representant Berg kommune: Jan Harald Jansen, vara Hildegunn Simonsen 

Politisk representant Lenvik kommune: Tor Aune, vara Jasmin Agovic Nordaas 

Politisk representant Torsken kommune: Anne-Britt Fallsen, vara Fred Ove Flakstad 

Politisk representant Tranøy kommune: Margareth Edvardsen, vara Malene Åsali Jenssen 

 

Delprosjektet velger selv leder og oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med 

administrasjonene foretar nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en 

representant fra delprosjektet. 

 

Faggruppe adm.støtte: 

Berg: Unni Antonsen 

Lenvik: Torleif Josefsen  

Torsken: Per Arne Andreassen 

Tranøy: Trond Eidissen 

8. Delprosjekt med behov for særskilt koordinering 
Disse delprosjektene innebærer både politiske og administrative funksjoner, og krever 

samarbeid mellom politikk og administrasjon. 

 

Sentrale områder som krever tett samarbeid politikk/administrasjon er kommuneplanarbeid, 

arbeidsgiverpolitikk, eierskap, interkommunalt samarbeid og økonomisk politikk. 
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Det må være et mål at kommunene i løpet av perioden fram mot 2020 kan definere felles mål 

og utarbeide felles planverk. Dette faller godt sammen med overordnede regionale prosesser 

som deltakelse i felles kystplan for kommunene i Midt- og Sør-Troms, strategisk næringsplan 

for kommunene i Midt-Troms og arbeidet med Midt-Troms-pakken (som angår vei, 

samferdsel og kollektivtrafikk). 

 

Delprosjekter med behov for særskilt koordinering tenkes delt opp i 4 delprosjekt: 

Overordnede planer 

Arbeidsgiverpolitikk 

Eierskap og interkommunalt samarbeid 

Økonomisk politikk 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.1 Delprosjekt kommuneplanens samfunnsdel (overordnede planer)  
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Mulighetene for overordnet planlegging på tvers av kommunene i en tidlig fase av prosessen 

fram mot ny kommune danner rammene for dette delprosjektet. Erfaring fra andre 

sammenslåingsprosesser fremhever betydningen av at det tidlig formuleres visjon og mål for 

ny kommune. 

 

Arbeidet må starte med et felles planprogram som vil bidra til felles kurs og samordnet 

planlegging for tjenesteutvikling. 

 

Prioriterte oppgaver skal være knyttet direkte til intensjonsavtalens kapittel 5, kapittel 7 om 

tjenestetilbud, kapittel 8 om nye tjenesteområder og kapittel 9 om samfunns- og 

næringsutvikling.  

 

Kommunene har viktige oppgaver når det gjelder folkehelse, klima/miljø, samfunnssikkerhet 

og beredskap. Dette er viktige premisser for all planlegging. 

 

Det er viktig at arbeidet i DP 8.1 koordineres med arbeidet i DP 9.1 

 

 

Oppgaver: 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Utarbeide forslag til visjon for Senja kommune 

Utarbeide felles planprogram: igangsatt, skal være vedtatt i løpet av 2018 

Utarbeide overordnede mål om folkehelse, klima/miljø (bærekraft), samfunnssikkerhet og 

beredskap: En del av kommuneplan arbeidet  

Utarbeide kommuneplanens samfunnsdel, med innarbeidede tiltak fra Midt-Troms-pakken og 

byregionprogrammet.   
- Utarbeide næringsplan basert på byregionprogrammet og strategisk næringsplan for Midt-

Troms (næringsplan for Senja kommune, egen faggruppe på plan-  og næring 8.1.2 og 8.1.3) 

- Utarbeide overordnet oppvekstplan: vedtas en egen oppvekstplan i Lenvik mars 2018 som 

skal videreføres og tilpasses Senja kommune.  

- Utarbeide overordnet plan for folkehelse, pleie, rehabilitering og omsorg  

 

Framdrift:  

Delprosjektet må starte opp i mai-17 og avsluttes i mai -19. Noen overordnede planer er 

allerede igangsatt i en eller flere av kommunene, og må koordineres, mens andre overordnede 

planer kommer etter hvert. To nærliggende eksempler på planer som kommer, er strategisk 

næringsplan i regi av byregionprogrammet og Kystplan i regi av regionråd/vertskommune. 
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Utarbeide visjon 

 

            

Utarbeide felles 

planprogram 

            

Utarbeide overordnede 

mål 

            

Utarbeide samfunnsdel 
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Utarbeide strategisk 

næringsplan 

 

            

 

 

Datofestede milepæler: 

Milepæl 1: Visjon innen 01.10-18 (forskjøvet fra 01.10.17) 

Milepæl 2: Felles planprogram innen 01.04-18: Forskjøvet; Planstrategi innen sommeren 

2018, planprogram ved utgangen av 2018. 

Milepæl 3: Overordnede mål innen 01.07-18 

Milepæl 4: Kommuneplanens samfunnsdel innen utgangen av 2019. Skal vedtas av det nye 

kommunestyret 

Milepæl 5: Næringsplan innen 01.04-19: flyttes til DP 9.1 

Milepæl 6: Oppvekstplan innen 01.10-19: Flyttes til DP 9.1 

Milepæl 7: Folkehelseplan innen 01.10-19: Flyttes til DP 9.1 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal utarbeide en overordnet/helhetlig ROS-analyse. Det er en overordnet ROS-

analyse for nye Senja kommune, grunnlag for kriseledelse, kriseplan og skal inngå i 

kommuneplan samfunnsdel og arealdel.  

Delprosjektet skal utarbeide en felles visjon for Senja kommune. Fellesnemnda skal lede 

arbeidet, og arbeidet med visjon skal sees i sammenheng med delprosjekt 7.2 «Identitet og 

symboler». I en bred prosess skal delprosjektet utvikle en visjon, en identitet og et 

verdigrunnlag for kommunen. Visjonen skal sees i sammenheng med intensjonsavtalens 

kapittel 4 om prinsipper for bygging av ny kommune.  

 

Kommunen som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, 

utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse 

i videste forstand. Delprosjektet for overordnede planer skal utarbeide strategier for hvordan 

kommunen kan tilrettelegge for positiv utvikling i sentrum og i lokalsamfunnene i form av å 

sikre gode levekår for innbyggerne og gode rammevilkår for næringslivet, forvalte 

naturressursene og håndtere klimaspørsmål.  

 

Hovedoppgaver blir overordnet ROS-analyse 

Kommuneplanens samfunnsdel – planstrategi og mål 

Næringsplan basert på overordnet næringsplan Midt-Troms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering: 
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Deltakere i delprosjektet   

 

Politisk representant Berg kommune: Roar Åge Jakobsen  

Politisk representant Lenvik kommune: Geir Inge Sivertsen (leder) 

Politisk representant Torsken kommune: Fred Flakstad 

Politisk representant Tranøy kommune: Knut Johnsen 

Kommunelege/helsesjef: Steinar Konradsen, kommuneoverlege 

Næringssjef: Jørn Aarsland (Torsken) 

Rådmann: Tore-Jan Gjerpe (Berg), vara Wenche Pedersen 

 

Delprosjektet velger deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

Faggruppe ROS: Wenche Pedersen (Berg), Kåre Wilvang (Torsken), Torleif Josefsen 

(Lenvik), Dag Rydmark (Tranøy) 

Faggruppe Næring: Wenche Pedersen (Berg), Jørn Aarsland (Torsken), Audun Sivertsen 

(Tranøy), Hege Vigstad (Lenvik) 

Faggruppe Plan: Tore-Jan Gjerpe (Berg), Audun Sivertsen (Tranøy). Jørn Aarsland (Torsken), 

Sylvia Friedrich (Lenvik) 

Faggruppe folkehelse: Karoline Sandberg (Lenvik), Hege Bekken (Berg), Dag Rydmark 

(Tranøy). Nina Frantzen (Torsken) Ikke konstituert.  

Faggruppe barn/unge: Odd Fredriksen (Lenvik), Hege Bekken (Berg), Inger Rydningen 

(Tranøy), Lena Hansson (Torsken)  

 

 

8.2 Arbeidsgiverpolitikk 
 

Intensjonsavtalen kapittel 11 har noen generelle betraktninger om kommunen som 

arbeidsgiver, der det vektlegges at Senja kommune skal ha en tydelig, raus og inkluderende 

arbeidsgiverpolitikk, og legge til rette for mangfold blant de ansatte i virksomhetene.  En 

felles arbeidsgiverplattform vil være et viktig grunnlag for omstillingsprosessene som 

kommer. Det å få arbeidsgiverpolitikken på plass tidlig, vil kunne skape forutsigbarhet for 

ledere og medarbeidere som blir berørt. Arbeidet med å finne gode løsninger for 

8.1 

Delprosjekt 

kommuneplan 

Faggruppe  

Overordnet ROS 

Faggruppe  

Næringsplan 

Faggruppe 

Planprogram 
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harmonisering av arbeids- og lønnsvilkår kan forventes å virke inn på de ansattes opplevelse 

av prosessen. 

 

Oppgaver: 

Risikokartlegge eget delprosjekt. 

Utarbeide omstillingsavtale for håndtering av overtallighet  

Utarbeide arbeidsgiverpolitikk for Senja kommune 

Utarbeide innplasseringsdokument  

Kartlegge hvilke lønnsvilkår som gjelder (inkludert særavtaler) og avklare behov for 

harmonisering: Bør være klar før lønnsforhandlinger høsten 2018.  

Kartlegge kompetanse og kompetansebehov i kommunene og Senja kommune under ett: Må 

igangsettes, i forhold til utlysninger, spesielt skoler og barnehager og utlysninger som gjøres 

våren 2019. Kan ikke iverksettes før adm. organisering og innplasseringsdokument er klart.  

 

Framdrift: 

 

Delprosjektet henger sammen med organisering som utredes i delprosjekt 9.2 «administrativ 

organisering og tjenesteutvikling». 
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Utarbeide 

omstillingsdokument 

            

Utarbeide 

arbeidsgiverpolitikk  

            

Kartlegge lønnsvilkår 

og særavtaler 

            

Kartlegge kompetanse 

og kompetansebehov 

            

Anbefale innfasing 

ansatte 

            

 

Datofestede Milepæler: 

 

Milepæl 1: Omstillingsdokument vedtatt innen 01.10-17. Vedtatt i FN 04.12.17 

Milepæl 2: Arbeidsgiverpolitikk, inklusiv prosedyre for innplassering, innen 01.07-18 

Milepæl 3: Lønnsvilkår m.m. innen 31.12-18:  

Milepæl 4: Kompetansekartlegging innen sommer-18 

Milepæl 5: Innfasing ansatte med arbeidsavtale med den nye kommunen. Gjøres innen 

31.12.18 

Milepæl 6: overføre ansatte (nye arbeidsavtaler) innen utgangen av 2018 i samarbeid med 

delprosjekt 8.2, arbeidsgiverpolitikk og omstillingsdokumentet. 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal utarbeide et omstillingsdokument som gir felles retningslinjer for 

håndtering av ledige stillinger i kommunene. Omstillingsdokumentet skal videre gi 

retningslinjer for hvordan organisatoriske endringer skal gjennomføres, og innplassering av 

ledere og medarbeidere skal foregå. Det skal tas hensyn til forutsigbarhet og god prosess. 

 

Delprosjektet skal utarbeide forslag til en god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk som skal 

fungere som et felles verdifundament. Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at ledere og 

ansatte er i stand til å realisere Senja kommunes mål. Arbeidsgiverpolitikken skal sikre en 

god og felles brukerorientert kultur med kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere. 

Arbeidsgiverpolitikken skal sikre at ansatte føler overgang til ny kommune som smidig og at 

de er godt ivaretatt gjennom prosessen. 

 

Elementer som skal inngå i arbeidsgiverpolitikken er bla. kommunens verdigrunnlag, etiske 

retningslinjer, arbeidsreglement, seniorpolitikk/livsløp-politikk, retningslinjer for 

oppmerksomhet, rekrutteringstiltak, tilstedeværelse mv.  

 

Delprosjektet skal videre se på harmonisering av lønnsvilkår, særavtaler, funksjonstillegg og 

evt. andre goder. 
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Organisering: 

 

 
 

Deltakere i delprosjektet 
 

Politisk representant Berg kommune: Hildegunn Simonsen (Berg) 

Politisk representant Lenvik kommune: Ole Roger Storås (Lenvik) 

Politisk representant Torsken kommune: Hans Peder Pedersen (Torsken) (leder) 

Politisk representant Tranøy kommune: Rune Eriksen (Tranøy) 

Personalrådgiver: Karin Johnsen, Lenvik kommune 

HTV Fagf. Tranøy: Rigmor Hanssen 

HTV Utd. forb Lenvik: Kristine Wulfsberg 

 

Delprosjektet søker juridisk bistand fra kommunene ved behov. 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

 

Faggruppe omstilling: Unni Antonsen (Berg), Jørn Aarsland, (Torsken), Karin Johnsen 

(Lenvik), Rigmor Hansen (HTV Tranøy), Trond Eidissen (Tranøy). 

Faggruppe arb.giverpolitikk: Karin Johnsen (Lenvik), Per Arne Andreassen (Torsken), Jorid 

Meyer (Berg) Kristine Wulfsberg (HTV) Trond Eidissen (Tranøy). 

Faggruppe lønnsvilkår: Unni Antonsen (Berg), Monica Holmgren (Lenvik), Kari Wilsgård 

(Torsken), Anita Vestad (TV) Trond Eidissen (Tranøy).  

 

8.3 Eierskap og interkommunalt samarbeid 
 

Kommunene i Midt-Troms er i dag avhengige av interkommunale samarbeidsløsninger på 

flere områder for å løse lovpålagte oppgaver. Det er behov for å gjennomgå disse ordningene, 

og vurdere hvilke som bør videreføres og hvilke som bør avsluttes. Dette må også sees i 

sammenheng med hvordan kommunen skal ivareta eierskap og hvilken rolle kommunen skal 

ha som eier/medeier i ulike selskaper.  

Må koordineres opp mot DP 9. 2 og 9.6 særlig ang. betalingsregulativer og selvkostfond 

 

 

Oppgaver: 

8.2 

Delprosjekt 

Arbeidsgiverpolitikk 

Faggruppe 

Omstillings-

dokument 

Faggruppe 

Arbeidsgiverpolitikk 

reglement 

Faggruppe 

Lønnsvilkår m.m. 
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Utarbeide oversikt over alle dagens eier- og medeierselskap  

Utarbeide strategi for interkommunalt samarbeid 

Utarbeide forslag til aktiv og profesjonell eierskapspolitikk: Kan skyves på til ny kommune er 

klar i 2020 

Utarbeide forslag til organisatorisk tilknytning til kirke og trossamfunn 

 

Fremdrift: 

Av hensyn til deltakere og ansatte i interkommunale ordninger/selskap, bør kommunens 

strategi avklares raskt. Denne delen av arbeidet må derfor prioriteres, og sluttføres tidligst 

mulig i 2017. Delprosjektet må starte ca. 1.mai-17 og avklare eierstrategien innen 30.11-17. 
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Utarbeide oversikt over 

dagens eierskap 

            

Utarbeide strategi for 

inter.komm samarbeid 

            

Utarbeide strategi for 

eierskapspolitikk 

            

Utarbeide forslag kirke- 

og trossamfunn 

            

 

Datofestede Milepæler: 

Milepæl 1: Eierskapsoversikt klar innen 01.09-17 

Milepæl 2: Strategi for interkommunalt samarbeid innen 30.06.2018, forskyves til 01.10.18 

Milepæl 3: Eierskapspolitikk/eiermelding utsettes. Vedtas av nytt kommunstyre i Senja 

kommune. 

Milepæl 4: Etablering av Senja kirkelige fellesråd, i drift fra 1.1. 2020 

Milepæl 5: Fusjonering av vekstbedriftene innen utgangen av 2018 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal utarbeide oversikt over dagens eierskap og interkommunale ordninger for å 

løse kommunens oppgaver som tjenesteleverandør. 

Delprosjektet skal utarbeide forslag til strategi for interkommunalt samarbeid, dvs. hvilke 

interkommunale samarbeid som skal avvikles og hvilke som skal videreføres. Det kan være 

aktuelt å si opp noen samarbeid innen 31.12-17 som da løper ut 2018, og noen innen 31.12-18 

som løper ut 2019. Interkommunale ordninger som skal videreføres må reforhandles. 

Delprosjektet skal utarbeide en strategi for en aktiv og profesjonell eierskapspolitikk. 

Delprosjektet skal vurdere videreføring, fusjoner eller oppløsninger av någjeldende selskaper. 

Delprosjektet skal vurdere utbytte av selskaper som har forretningsmessig formål. Arbeidet 

skal resultere i en eiermelding.  

Delprosjektet skal også komme med en anbefaling til organisatorisk tilknytning for kirke- og 

trossamfunn.  
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Organisering: 

 

 
 

Deltakere i delprosjektet: 

Politisk representant Berg kommune: Guttorm Nergård (Berg) Leder 

Politisk representant Lenvik kommune: Gunnleif Alfredsen (Lenvik) 

Politisk representant Torsken kommune: Helge Leikvik (Torsken) 

Politisk representant Tranøy kommune: Birgit Andreassen (Tranøy) 

Representant ASVO-bedrift: Kjell Harald Hansen, MITRA, utgår 

Representant menighetene: Eli Blomseth Helgesen, kirkeverge Lenvik, utgår 

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

Faggruppe vekstbedrifter: Lars Otto Larsen (Leder Yttersia vekst, Torsken), Mona 

Pedersen (Berg), Inger Lajord, Mitra, Kjell Harald Hansen, Mitra 

Avsluttet innledende arbeid og har startet fusjonsprosessen 

 

Faggruppe kirke- og trossamfunn/Fellesnemnd: Gro Leithe Andersen (Torsken), Harriet 

Hansen, Torsken, John Arnar Hansen, (Tranøy), Tone Edvards, (Tranøy), Anita Sebulonsen 

(Berg), Marit Reiertsen, (Berg), Trude Killie Solli (Lenvik), Ernst Nordbakken (Lenvik), 

Marit Albertsen (Lenvik) 

Prest: Sigurd Skollevoll, 

Arbeidstakerrepresentant:  

Representant fra kommunene: Per Inge Søreng 

 

8.4 Økonomisk politikk og økonomireglement 
 

Delprosjektet skal svare på intensjonsavtalens mål om bærekraftig økonomi og evne til å 

gjennomføre drift som beskrevet i kapittel 7, ivareta nye tjenester som beskrevet i kapittel 8 

og investeringer beskrevet i kapittel 10. Det skal i delprosjektet utarbeides mål til god 

økonomistyring, etablering av handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og 

finansforvaltning. 

 

 

Oppgaver: 

8.3 

Delprosjekt interkommunalt 

samarbeid og eierskap 

Faggruppe 

Eierskap 

Faggruppe 

Kirke- og trossamfunn 
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Risikokartlegge eget delprosjekt:  

Utarbeide årlig budsjett for prosjektet: 

Utarbeide forslag til handlingsregler 

Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling: Koordineres opp 

mot 9.6 

Utarbeide forslag til budsjett for 2020 

 

Fremdrift: 

Delprosjektet må starte opp 1.mai-17 i forhold til å foreslå budsjett for 2017. Delprosjektet 

utarbeider i samarbeid med prosjektleder budsjett for sammenslåingsprossen, samt budsjett 

for Senja kommunes første driftsår 2020. Arbeidet med harmonisering av avgifter, gebyrer 

m.m. må sees i sammenheng med delprosjekt 9.6, selvkost. Delprosjekt 9.2, administrativ 

organisering, må også sees i sammenheng med budsjettarbeidet. 
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Utarbeide årlig budsjett 

for prosjektet 

            

Utarbeide forslag til 

handlingsregler 

            

Utarbeide forslag til 

harmonisering 

            

Utarbeide forslag til 

budsjett 2020 

            

 

Datofestede Milepæler: 

 

Milepæl 1: Budsjett 2017 innen 15.06-17, budsjett 2018 innen 15.12-17 og budsjett 2019 

innen 15.12-18 

Milepæl 2: Forslag til handlingsregler klart innen 31.12-18 

Milepæl 3: Forslag til harmonisering klart innen 31.12-18  

Milepæl 4: Budsjett 2020 innen 01.10-19 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal utarbeide forslag til årlig budsjett for sammenslåingsprosessen. Budsjettet 

vedtas av fellesnemnda. 

Delprosjektet skal utarbeide økonomireglementer, herunder handlingsregler for driftsbudsjett, 

investeringsbudsjett og finansforvaltning. 

Delprosjektet skal utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og 

brukerbetalinger. 

Delprosjektet skal utarbeide forslag til budsjett for første driftsår av Senja kommune, 2020 

Budsjettet vedtas av det nye kommunestyret straks dette har konstituert seg.  
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Organisering: 

 
 

 
 

 

 

Deltakere i prosjektet: 

Politisk representant Berg kommune: Jan Harald Jansen (leder) 

Politisk representant Lenvik kommune: June Pettersen 

Politisk representant Torsken kommune: Roy Alapsnes 

Politisk representant Tranøy kommune: Einar Svendsby 

Økonomisjef i Berg kommune: Heidi Jacobsen 

Økonomisjef i Torsken Elisabet Norlund 

Økonomisjef i Lenvik: Geir Henning Iversen  

Økonomimedarbeider i Tranøy: Lisbeth Faltin   

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med prosjektet foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

 

Faggruppe Økonomireglement: Heidi Jakobsen (Berg), Elisabet Norlund (Torsken), 

Angelika Strobel, (Lenvik), Lisbeth Faltin, (Tranøy). 

 

9 Administrativ prosjektorganisering 
Det opprettes 6 administrative delprosjekter. De ulike prosjektene legges på et overordnet 

nivå for å sikre sammenheng og helhet. Delprosjektene vil ha individuell fremdriftsplan og 

variere i antall arbeidsgrupper som er nødvendig for å gjennomføre kartlegging og gi 

anbefalinger. Alle delprosjektene har det til felles å sikre kommunikasjon og endringsledelse 

og legge til rette for gevinstrealisering.  

 

Oppgaver, fremdrift, mandat og sammensetning av deltakere i delprosjektene er gjort ut fra 

dagens kunnskap, og vil bli evaluert og oppdatert etter hvert som prosjektgruppene etablerer 

seg og tar fatt på sitt arbeid. Det forutsettes at arbeidsgruppene sikrer bred involvering av 

ansatte. 

 

8.4 

Økonomisk politikk 

Faggruppe 

Økonomireglement 

Faggruppe 

Avgifter, gebyr, 

brukerbetaling 

Faggruppe  

Budsjett  
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9.1 Sektor og temaplaner 
Kommunene har i dag flere sektorplaner og temaplaner på overordnet nivå, og flere av disse 

er eller skal inn i rullering i forhold til 4-års sykluser. I gjeldende kommuneplaner og 

planprogram skal det fremgå hvilke planer som skal rulleres. Delprosjektet må avklare hvilke 

planer dette gjelder, og se på hvordan disse planene kan rulleres som et felles prosjekt fram 

mot Senja kommune. Delprosjektet må ha god dialog mot delprosjekt kommuneplan (pkt 8.1) 

 

Oppgaver: 

 

Risikokartlegge eget delprosjekt: 

Kartlegge alle sektor- og temaplaner som skal rulleres i perioden 2017 – 2019 
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Vurdere behov for supplerende (nye) sektor- og temaplaner 

Definere felles delmål for ny kommune basert på de overordnede visjoner og overordnede 

mål 

Etablere faggrupper som skal utarbeide de enkelte sektor- og temaplanene 

Basert på dagens kunnskap, vil det være naturlig at følgende delplaner prioriteres: 

- Brannordning, flyttes til DP 9.6 

- Arkivplan, plan for arkivering og rutiner i den nye kommunen. Flyttes til DP 9.4 

- Helse, pleie, omsorg og rehabilitering (HPRO) 

 

Nedsatt egne faggrupper på områdene 

 

Oppvekstplan innen 01.10-19: flyttet fra 8.1 til 9.1 

Folkehelseplan innen 01.10-19: flyttet fra 8.1 til 9.1 

 

Fremdrift: 

 

Delprosjektet må starte opp 1.mai-17. Først må faggruppe ROS-analyse i gang, med 

utarbeidelse av forslag til brannordning. Deretter må delprosjektet gjennomgå sektor og 

temaplaner, og i samarbeid med delprosjekt 8.1 overordnede planer, avklare behov for 

rullering og oppdatering.  
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Kartlegge sektor- og 

temaplaner 

            

Vurdere behov for nye 

planer 

            

Utarbeide felles delmål 

 

            

Utarbeide oppvekstplan 

 

            

Utarbeide overordnet 

folkehelseplan 

            

 

Datofestede milepæler: 

 

Milepæl 1: Etablere delprosjektorganisasjonen 01.05-17 

 

Milepæl 2: Starte arbeidet med ROS-analyse og brannordning, avsluttes innen 1.juni-18 
- Brannordning er flyttet til 9.6  

 

Milepæl 3: Kartlegge eksisterende sektor- og temaplaner 31.12-17 

Milepæl 4: Avklare behov for rullering/nye planer innen 01.03-18 

Milepæl 5: Utarbeide forslag til felles delmål for sektor- og temaplaner innen sommer-18 

Milepæl 6: Oppvekstplan innen 01.10-19 

Milepæl 7: Folkehelseplan innen 01.10-19 
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Mandat: 

Delprosjektet skal kartlegge hvilke sektor- og temaplaner kommunene har, og komme med 

forslag til samordning. Det skal utarbeides delmål på sektor- og tjenestenivå som støtter opp 

om visjon og overordnede mål for Senja kommune. Delprosjektet foreslår prioritering av 

utarbeidelse av sektor- og temaplaner, og nedsetter faggrupper som skal utarbeide disse. 

Delprosjektet skal utarbeide overordnet ROS-analyse som grunnlag for å utrede ny 

brannordning. Dette arbeidet gis prioritet 
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Organisering: 

 

 
 

Deltakere i delprosjektet  

 

Berg kommune: Jorid Meyer 

Lenvik kommune: Rune Hoholm (leder) 

Lenvik kommune: Geir Fredriksen 

Torsken kommune: Per Arne Andreassen  

Tranøy kommune: Eigil Andreassen 

Senjalegen: Steinar Konradsen 

HTV Utd.forb: Marianne Solbø 

HTV NSF: Tine Thomassen 

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant dra delprosjektet. 

 

Foreløpig deltakere i faggrupper: 

Til faggruppe Helse/PRO: Bente Karlsen (Lenvik), Dag Rydmark (Tranøy), Nina Frantzen 

(Torsken), Cecilie Halsnes (HTV), Jorid Meyer (Berg). 

Til faggruppe Oppvekst: Eigil Andreassen (Tranøy), Mikal Eriksen (Lenvik), Tim Uteng 

(Lenvik), Jorid Meyer (Berg), Weronica Pedersen (Torsken), Marianne Solbø (HTV)  

 

 

9.2 Administrativ organisering og tjenesteutvikling 
 

I dette delprosjektet vil det være særlig behov for å finne en hensiktsmessig organisering og 

tjenesteutvikling, herunder struktur, lokalisering og tjenesteutvikling.  

 

9.1 

Delprosjekt Sektor- og 

temaplaner 

Faggruppe 

Brann-ROS 

Brannordning 

Faggruppe  

Helse, PRO 
Faggruppe 

Oppvekst 
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Administrativ struktur skal speile den politiske strukturen: 

 

 
 

I tillegg til hovedutvalgene skal kommunen ha kontrollutvalg, partssammensatt utvalg, 

arbeidsmiljøutvalg, eldreråd, funksjonshemmedes fellesråd, brukerutvalg og barne- og 

ungdomsråd. 

 

For å kunne betjene de politiske utvalgene og de øvrige utvalgene må det utarbeides en 

administrativ struktur og lages forslag til bemanning som ivaretar disse funksjonene. Videre 

må det vurderes hvordan de enkelte tjenestesteder og virksomheter skal ledes og organiseres. 

 

Oppgaver: 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Kartlegge eksisterende administrasjonsstruktur i kommunene herunder 

- Kartlegge arbeidsoppgaver og ansvar hos dagens ledere 

- Kartlegge gjeldende reglement 

- Kartlegge avtaler med eksterne samarbeidspartnere 

- Kartlegge avtaler med eksterne leverandører 

 

Utrede framtidig administrasjonsstruktur og komme med en anbefaling, herunder 

- Organisering for å nå målene med sammenslåingen 

- Organisering for å oppnå effektivitet og gevinstrealisering 

 

Gi innspill til delprosjekt 9.4: digitalisering, IKT, arkiv, fagsystem og matrikkel i forhold til 

organisasjonsstrukturen. 

Kartlegge dagens plassering og bruk av bygningsmasse. Koordineres opp mot 9.6 

Utrede behov for endring i bygningsstruktur og lokalisering av tjenester 

Anbefale lokalisering av tjenestetilbud 

  

Kommunestyre 

Utvalg helse, pleie, 

rehabilitering, omsorg 

Utvalg  

Oppvekst, kompetanse 

og kultur 

Utvalg 

samfunnsutvikling, 

næring og teknisk 

tjenester 

Formannskap 



 40  

 

Fremdrift: 
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Kartlegge 

organisasjonsstruktur 

            

Kartlegge avtaler 

 

            

Utarbeide ny 

organisasjonsstruktur 

            

Kartlegge lokaler 

 

            

Utrede endringsbehov i 

lokalene 

            

Anbefale lokalisering 

 

            

Gjennomføre 

Overføring av ansatte 

            

 

Datofestede milepæler 

 

Milepæl 1: kartlegge organisasjonsstruktur, oppgaver og ansvar hos ledere innen 30.04.18 

Milepæl 2: Kartlegge avtaler innen 30.04.18: Avtaler som gjelder de ansatte, særavtaler.  

Milepæl 3: Utarbeide forslag til ny organisasjonsstruktur innen 01.04-18, forskjøvet til 

01.07.18 

Milepæl 4: Kartlegge bygningsmasse innen 01.07-18: Flyttes til DP 9.6 

Milepæl 5: Utrede endringsbehov innen 01.10-18: For å ivareta bygningsmessige endringer i 

forhold til funksjon. Koordineres med DP 9.6 

Milepæl 6: Anbefale lokalisering innen 01.01-19. Dette i henhold til intensjonsavtalen.  

Milepæl 7: Gjennomføre bygningsmessige tiltak innen 31.12-19. Flyttes til DP 9.6 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal komme fram til en hensiktsmessig og ressursoptimal organisering av 

tjenestene, der tema som kvalitet, kompetanse, kapasitet, sårbarhet, tilgjengelighet og 

lokalisering vurderes. Det er et mål at tjenestene skal være organisert så nært innbyggerne 

som mulig. Etter en kartlegging, er det store muligheter for å tenke nytt i 

tjenesteproduksjonen. Det skal legges særlig vekt på innovasjon og digitalisering 

(velferdsteknologi) for å oppnå forenkling, fornying og effektivisering. Senja kommune skal 

praktisere åpenhet og meroffentlighet, og det skal etableres døgnåpen forvaltning med digitale 

selvbetjeningsløsninger der det er mulig. Delprosjektet skal stå for den praktiske 

gjennomføring av overføring av ansatte til ny kommune. 
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Organisering: 

 

 
 

Deltakere i prosjektet: 

Prosjektleder Senja kommune: Hogne Eidissen (leder) 

Berg kommune: Wenche Pedersen 

Lenvik kommune: Bjørn Fredriksen  

Torsken kommune: Lena Hanson 

Tranøy kommune: Alf Rørbakk 

HTV: Linda Tjosås 

HTV: Christine Johansen  

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant dra delprosjektet. 

 

Faggruppe organisering: Jørn Aarsland, Linda Tjosås (HTV) Utgår. Delprosjektet har 

ivaretatt oppgavene. 

Faggruppe innovasjon, digitalisering: Svein Pedersen, (Torsken), Vivi Nygård (HTV). DP må 

oppnevne flere deltagere til faggruppa. 

Faggruppe kultur: Christine Johansen (HTV), Kristian Kaurin (Torsken), Christian Wasserfall 

(Berg), Ulf Fredriksen (Tranøy), Cato Simonsen (Lenvik). 

 

 

9.3 Kommunikasjon 
Kommunikasjon handler om informasjon, kommunikasjon og samhandling som ivaretar 

ansatte, innbyggere og øvrige omgivelser i hele prosjektets levetid.  

 

Oppgaver: 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Utarbeide kommunikasjonsplan  

Planlegge konkrete kommunikasjonsaktiviteter for ansatte, innbyggere, frivillighet, 

næringsliv, media og andre interesserte i henhold til kommunikasjonsplanen: koordinere 

arrangement med DP 7.2 

Etablere samhandlingsplattform 

Etablere nettsider for Senja kommune 

9.2 

Delprosjekt 

Administrativ 

organisering og 

tjenesteutvikling 

Faggruppe 

Organisasjon 

 

Faggruppe 

lokaler 

Faggruppe 

Innovasjon og 

digitalisering 
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Lag kommunikasjonsstrategi for Senja kommune 

Kontinuerlig arbeid med informasjon og kommunikasjon 

 

Fremdrift: 

Det er viktig at delprosjektet kommer i gang raskt, fra tidlig mai 2017 og prioriterer arbeidet 

med en kommunikasjonsplan og en kommunikasjonsstrategi  
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Utarbeide 

kommunikasjonsplan 

            

Planlegge 

informasjonsaktiviteter 

            

Etablere 

samhandlingsplattform 

            

Etablere nettsider for 

Senja kommune 

            

Utarbeide kommuni-

kasjonsstrategi 

            

Kontinuerlig 

kommunikasjonsarbeid  

            

 

Datofestede milepæler 

 

Det er viktig at delprosjektet kommer i gang raskt, fra tidlig mai 2017 og prioriterer arbeidet 

med en kommunikasjonsplan og en kommunikasjonsstrategi  

Datofestede milepæler 

Milepæl 1: Utarbeide kommunikasjonsstrategi innen 01.10-17 

Milepæl 2: Planlegge aktiviteter innen 01.01-18, planlegges flere aktiviteter frem mot 

01.01.20 

Milepæl 3: Etablere samhandlingsplattform innen 01.04-18 

Milepæl 4: Etablere nettside Senja kommune innen 31.12-18 

Milepæl 5: Utarbeide kommunikasjonsplan innen 31.12-17  

Milepæl 6: kontinuerlig kommunikasjonsarbeid fra nå til 31.12-19  

 

Mandat: 

Delprosjektet skal planlegge og gjennomføre kommunikasjonsoppgaver i prosessen for å 

sikre god informasjonsflyt til alle. Ulike informasjonskanaler skal benyttes, og nytten 

evalueres underveis.  

Delprosjektet skal sørge for at informasjon går ut til ansatte og alle andre som har behov for 

informasjon. 

Delprosjektet skal finne løsninger for å dele informasjon fra nemnder og utvalg, herunder 

etablere felles portal el. Lign. 

Finne løsninger for innbyggerinvolvering og informasjon til innbyggere 

Avklare ansvar for å gjennomføre informasjonstiltak. 

 

Deltakere i prosjektet: 
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Berg kommune: Espen Fagerthun 

Lenvik kommune: Arve Svestad (leder) 

Lenvik kommune: Ingunn Minnesjord 

Torsken kommune: Svein Pedersen 

Tranøy kommune: John Olav Edvardsen/Asbjørn Beyer Log 

HTV: Kari E. Mellem 

HTV: Geir Indahl 

 

Faggruppe ekstern kommunikasjon; Arve Svestad, Svein Pedersen, Asbjørn Beyer Log og 

John Olav Edvardsen og Espen Fagerthun. 

Faggruppe Intern kommunikajson; Svein Pedersen, Ingunn Minnesjord, Hallgeir Torgersen 

 

9.4 Digitalisering, IKT, Arkiv og matrikkel 
Oppbygging av kommunens digitale plattformer og systemer blir et stort og omfattende 

delprosjekt. Alle systemer som er i drift i dag, vil opphøre å være i drift senest 31.12-19, 

dermed må alle nye systemer være operative og i sikker drift før årsskiftet 2020. Nye 

systemer må etableres og det må sikres god integrasjon mellom systemene.   

 

Oppgaver: 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Kartlegge hvilke systemer kommunene har i dag, oppgraderingsbehov og ambisjoner for 

utvikling 

Avklare hvilke digitale tjenester som skal være på plass innen 2020 

Utarbeide kravspesifikasjon for alle systemer som skal anskaffes 

Gjennomføre konkurranse. Flyttes til faggruppe innkjøp DP 9.5 

Implementere systemer, teste og gjennomføre opplæring 

Kartlegge arkiv 

Utrede håndtering av eksisterende arkiv som må være tilgjengelig 

Etablere nytt arkiv 

Avslutte eksisterende arkiv 

Matrikkel – etablere prosjekt, planlegge 

Avklare konstruerte gårdsnummer 

Omnummerere gårdsnummer 

 

Fremdrift: 

 

Delprosjektet må startes opp ca 1.mai-17, men to av faggruppene kan starte opp høsten-17. 

Det antas at IKT-delen av delprosjektet blir det mest krevende.  
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Kartlegge dagens IKT-

system 

            

Planlegge 

ambisjonsnivå 2020 

            

Utarbeide 

kravspesifikasjon 

 

            

Bestille, velge, 

implementere 

            

Implementering og 

Opplæring IKT 

            

Kartlegge arkiv 

 

            

Utrede håndtering av 

eks. arkiv 

            

Etablere nytt arkiv 

 

            

Avslutte eks. arkiv 

 

            

Matrikkel – planlegge 

 

            

Avklare konstruerte 

gårdsnummer 

            

Overgangsfase 

 

            

Omnummere til ny 

kommune 

            

 

Datofestede milepæler 

 

Milepæl 1: Kartlegge IKT innen 01.10-17 

Milepæl 2: Planlegge og avklare ambisjonsnivå innen 31.12-17 

Milepæl 3: Avklare om noen system/avtaler kan videreføres og hvilke som må nyanskaffes 

innen 01.06.18  

Milepæl 4: Utarbeide kravspesifikasjon for nye system innen 01.09-18 flyttet av DP.  

Milepæl 5: kjøre anskaffelsesprosess i samarbeid med delprosjekt 9.5, innkjøp vår – høst 

2018 

Milepæl 6: Gjennomføre implementering og opplæring i 2019 fra mars - oktober-19 

Milepæl 7: Kartlegge arkiv innen 01.04-18 

Milepæl 8: Utrede og avklare nytt arkiv med arkivplan innen 1.10.18. Forskjøvet av DP. 

Milepæl 9: Etablere nytt arkiv innen 1.juli-19 
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Milepæl 10: avslutte arkiv 31.12-19 

Milepæl 11: avklare endringsbehov i matrikkel innen 31.12-17 

Milepæl 12: Etablere en overgangsfase for matrikkelføring i 2018 – fjernes. Er ingen 

overgangsfase. 

Milepæl 13: Gjennomføre omnummerering innen 31.12-19. Skjer natt til 1.1.2020 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal sikre at alle nødvendige digitale tjenester for Senja kommune er 

implentert, gitt opplæring i og og er driftstestet i god tid før 01.01-2020. Det innebærer at 

systemene må settes i drift i 2019. 

På enkelte områder har kommunene ulike system, og på andre områder like system. Det blir 

her viktig å gjennomgå inngåtte avtaler om hvorvidt de system kommunen har felles kan 

videreføres.  

 

Det skal etableres strategi for digitalisering og arkiv- og dokumentasjonsforvaltning for 2017 

– 2020 

Med bakgrunn av en vedtatt arkivplan, skal det bygges opp nytt arkiv for Senja kommune og 

overføre aktuelle arkiv til Senja kommune 

Delprosjektet skal utrede og beskrive digitale løsninger for Senja kommune. 

Beskrive krav til nye digitale løsninger (program, lisenser m.v) som grunnlag for anskaffelser 

(faggruppe innkjøp) 

Delprosjektet skal bistå i å velge løsninger der det er krav til brukervennlighet og 

funksjonalitet. 

Delprosjektet har ansvar for å implementere digitale løsninger, teste disse og gjennomføre 

opplæring. 

Delprosjektet skal også gjennomgå matrikkelen og lage ny matrikkel for Senja kommune 

Som en konsekvens av dette må en del veinavn og navn på bygg/institusjoner endres. 

Oversikt over aktuelle veiparseller (adresseparseller) og bygg/institusjoner oversendes 

delprosjekt 7.2, Identitet, for oppfølging. 

 

Organisering: 

 

 

 
 

9.4 

Delprosjekt IKT, 

arkiv, geodata 

Faggruppe 

IKT 

Faggruppe 

Arkiv 

Faggruppe 

Geodata  

 matrikkel 

veinavn 
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Deltakere i prosjektet: 

 

Berg kommune: Espen Fagerthun 

Lenvik kommune: Stian Eidissen (leder) 

Lenvik kommune: Hennie Eidissen 

Lenvik kommune: Vegar Bogstrand 

Torsken kommune: Svein Pedersen 

Tranøy kommune: Linda Andreassen  

Tranøy kommune: John Olav Edvardsen 

HTV: Hanne Hove 

HTV: Geir Ihndal 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant dra delprosjektet. 

 

Faggruppe IKT: Hallgeir Torgersen, Espen Fagerthun, Stian Eidissen, Vegard Bogstrand, 

John Olav Edvardsen, Svein Pedersen, Geir Indahl (HTV) 

Faggruppe arkiv: Espen Fagerthun, Hanne Hove (HTV), Kåre Vilvang, Linda Andreassen, 

Hennie Eidissen, Siv Mikalsen 

Faggruppe Geodata: Odd Olsen, Hanne Hove (HTV), Kåre Vilvang, Estela G Novo, Harald 

Bjørhusdal,  

 

9.5 Styring, økonomi og anskaffelser 
 

I dette delprosjektet handler det om styringsdokumenter med vekt på økonomi (budsjett og 

økonomiplan) samt investeringsbudsjett (anskaffelser).   

 

Oppgaver: 

Kartlegge dagens praksis og organisering av økonomi- og regnskapsfunksjonene  

Vurdere kravspesifikasjon og gi innspill til delprosjekt 9.4 

Kartlegge dagens organisering av internkontroll 

Kartlegge dagens modell for innfordring 

Kartlegge dagens innkjøpsavtaler og behovet for nye avtaler 

Utarbeide forslag til ny organisering og nye rutiner 

 

Fremdrift: 

Delprosjektet startes opp 1.mai.17 med kartlegging av organisering på økonomiområdet og 

kartlegging av alle gjeldende innkjøpsavtaler. Delprosjektet forutsettes å gjennomføre 

aktuelle innkjøp eller inngåelse av nye avtaler innen 31.12-18 i forhold til gjeldende 

oppsigelsesfrister. 
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Kartlegge dagens 

organisering 

            

Motta kravspec for 

kunngjøring 

            

Bestille og velge 

produkt  

            

Kartlegge dagens 

internkontroll 

            

Kartlegge innfordrings 

rutiner 

            

Kartlegge 

innkjøpsavtaler  

            

Lage forslag til ny 

organisering og rutiner 

            

 

Datofestede milepæler 

 

Milepæl 1: Kartlegge dagens organisering av økonomiområdet innen 01.07-17 

Milepæl 2: Motta kravspesifikasjon fra delprosjekt 9.4 01.01-18 for innhenting av tilbud 

innen 31.12-18. Velge produkt i samarbeid med delprosjekt 9.4, IKT 

Milepæl 3: Kartlegge dagens internkontroll innen 01.07-18 

Milepæl 4: Kartlegge innfordringsrutiner innen 01.07-18  

Milepæl 5: Kartlegge innkjøpsavtaler innen 01.01-18 

Milepæl 6: Lage forslag til organisering og rutiner innen 31.12-18 

 

Mandat: 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Delprosjektet skal kartlegge dagens praksis og deretter utarbeide og etablere et helhetlig 

økonomi- og regnskapssystem, organisering av internkontrollen, en modell for innfordring og 

nye innkjøps- og anskaffelsesavtaler. Arbeidet må sikre etablering av nødvendige avtale og 

reglement for de ulike områdene. Delprosjektet skal se etter muligheter for digitalisering og 

effektivisering sammenlignet med dagens ordninger og systemer. 
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Organisering: 

 

 
 

Deltakere i prosjektet: 

Berg kommune: Heidi Jakobsen 

Lenvik kommune: Geir Henning Iversen (leder) 

Lenvik kommune: Tommy Hagen 

Torsken kommune: Elisabet Norlund 

Tranøy kommune: Lisbeth Faltin 

HTV: Monica Jensen 

HTV: Helle Bendiksen 

 

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant dra delprosjektet. 

 

Faggruppe innkjøp: Tommy Hagen (Lenvik), Heidi Jakobsen (Berg), Helle Bendiksen 

(HTV)   

Faggruppe internkontroll: Jens Vidar Viken (Lenvik), Trond Eidissen (Tranøy), Unni 

Antonsen (Berg), Eva Pettersen (HVT) 

Faggruppe overordnet styring og budsjett og faggruppe økonomi og lønn er slått 

sammen til Faggruppe regnskap, lønn og økonomisk styring: Heidi Jakobsen (Berg), 

Gunn Janne Danielsen (HTV), Angelika Strobel (Lenvik), Else Bitten Trælvik (Lenvik), 

Solveig Gundersen (Berg), Elisabeth Norlund (Torsken), Cathrine Knutsen (Tranøy), Oddrun 

Alapnes (HTV) 

 

9.6 Eiendomsforvaltning 
Det er behov for å kartlegge kommunale eiendommer (ikke bygg, jfr. delprosjekt 9.2), 

herunder bruk og eierforhold, vurdere fremtidig forvaltningsmodell for kommunale bygg og 

eiendommer, og gi innspill til bruk av eiendommer. Delprosjektet må samarbeide med 

delprosjekt 9.2 hva gjelder eksisterende bygg. 

 

Oppgaver:  

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Kartlegge eksisterende kommunale eiendommer, bruk og eierforhold.  

Vurdere beskaffenhet og fremtidig bruk av kommunale eiendommer 

9.5 

Delprosjekt 

Styring, økonomi, 
anskaffelser 

Faggruppe 

innkjøp 

Faggruppe 

Internkontroll 
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Verdifastsettelse av kommunale eiendommer 

Vurdere framtidig forvaltning og eierskapsmodell for kommunale eiendommer 

 

Fremdrift: 

Delprosjektet kan starte opp 1.september-17 med kartlegging av eiendommer. I kartleggingen 

må det samarbeides med delprosjekt 9.4, geodata (matrikkel), for å få best mulig oversikt. 
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Kartlegge eksisterende 

eiendommer 

            

Vurdere beskaffenhet 

og bruk 

            

Fastsette verdi på 

eiendommer 

            

Gjennomføre 

investeringer 

            

Harmonisere VAR-

området 

            

Gjennomføre 

bygningsmessige tiltak 

            

ROS, Brannordning  

 

            

 

Datofestede milepæler 

Milepæl 1: Kartlegge eksisterende eiendommer innen 01.04-18 

Milepæl 2: Vurdere beskaffenhet og bruk innen 31.12-18 

Milepæl 3: Fastsette verdi innen 31.12-18 

Milepæl 4: Gjennomføre investeringer for Senja kommune innen 31.12-19 

Milepæl 4: Kartlegge bygningsmasse innen 01.07-18. Flyttet fra DP 9.2 til DP 9.6 

Milepæl 5: Utrede endringsbehov innen 01.10-18: For å ivareta bygningsmessige endringer i 

forhold til funksjon. Koordineres med DP 9.6 

Milepæl 7: Gjennomføre bygningsmessige tiltak innen 31.12-19. Flyttet fra DP 9.2 til DP 9.6 

 

Mandat: 

Delprosjektet skal kartlegge alle typer eiendommer som eies av kommunene og hva disse 

brukes til, eksempelvis utmarksarealer, parker, veger, parkeringsplasser, ubebygde tomter og 

bebygde tomter. Prosjektet skal vurdere beskaffenhet, hvilken verdi disse arealene kan ha og 

hva de kan nyttes til. Det skal også gjennomføres nødvendige bygningsmessige investeringer i 

lokaler som skal benyttes av Senja kommune, i samarbeid med delprosjekt 8.3, eierskap.  
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Organisering: 

 

 
 

Deltakere i prosjektet: 

Berg kommune: Wenche Pedersen 

Lenvik kommune: Geir Fredriksen  

Torsken kommune: Fred Flakstad 

Tranøy kommune: Fred Inge Fredriksen 

HTV: Otto Jakobsen 

HVO: Sverre A Pedersen 

 

Delprosjektet oppnevner deltakere til faggrupper som sammen med administrasjonene foretar 

nødvendige utredninger. I faggruppen skal det være minst en representant fra delprosjektet. 

 

Faggruppe drift og vedlikehold: Ronny Mikalsen (Torsken), Otto Jakobsen (HTV)  

Faggruppe VAR selvkost: Sverre A Pedersen (HVO),  

Faggruppe investering: Sigbjørn Syr (HTV) 

Faggruppe brann: Arnstein Smevik (Lenvik), Fred Inge Fredriksen (Tranøy), Fred Ove 

Flakstad (Torsken), Odd Eilif Olsen (Berg). Flyttet fra DP 9.1. 

Faggruppe lokaler: Ronny Mikalsen, Christine Johansen (HTV) Flyttes til DP 9.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 

Delprosjekt 

Eiendomsforvaltning 

Faggruppe 

Drift og vedlikehold 

Faggruppe 

VAR 

(selvkost) 

Faggruppe 

Investering bygg – og 

anlegg 
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10 Avtale om vertskommunesamarbeid 
 

Datert 22.03-17, sist revidert etter innstilling fra Fellesnemnda 23.06-17 

 

Vedtatt av Berg kommune   ….. 

Vedtatt av Lenvik kommune   …. 

Vedtatt av Torsken kommune  …. 

Vedtatt av Tranøy kommune   20.06-17 i sak 42/17  

 

10.1 Formål med avtalen 

 

De fire kommunene har vedtatt å slå seg sammen med virkning fra 01.01-20, og har inngått 

intensjonsavtale om dette datert 25.10-2016 (Lenvik og Tranøy) og 31.01-17 (Berg, Lenvik, 

Torsken og Tranøy). 

 

Formålet med denne samarbeidsavtalen er å skape en formell ramme for fellesnemnda og 

forholdet til de fire samarbeidende kommuner.  

 

10.2 Partene 

 

Vertskommune for innmelding av ansatte (prosjektleder) i lønns- og pensjonsordning, 

utbetalinger, faktureringer og regnskap er fram til 01.10-17 Tranøy kommune. 

Samarbeidskommuner: Berg, Lenvik og Torsken kommuner. 

 

10.3 Felles folkevalgt nemnd 

 

Fellesnemnda består av formannskapene som faste medlemmer og formannskapenes 

varamedlemmer som varamedlemmer til nemnda. 

 

Nemndas leder er: ordfører i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen  

Nemndas nestleder er: ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad  

 

Rådmenn samt leder av PSU har møte- og talerett i nemndas møter. 

 

- Nemnda behandler saker og treffer sine vedtak i møter 

- Det skal vedtas møteplan for nemndas virksomhet 

- Det skal avholdes møte når lederen finner det påkrevd, eller minst 3 medlemmer 

krever det 

- Det skal foreligge møteinnkalling og sakskart til nemndas møter 

- Det skal føres protokoll fra nemndas møter  

 

10.4 Nemndas myndighet og oppgaver 

 

Nemnda er delegert følgende myndighet fra kommunestyrene: 

 

 

fellesnemnda delegeres følgende myndighet (mandat): 
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a) Funksjonstiden settes fram til kommunestyret for Senja kommune er konstituert.  

 

b) Fellesnemnda kan ansette prosjektleder/ rådmann for sammenslåingsprosessen 

Sekretariatsfunksjon for Fellesnemnda ivaretas av prosjektleder med støtte fra 

prosjektmedarbeidere og administrasjonen i de aktuelle kommunene.   

 

c) Fellesnemnda skal starte arbeidet med å lage en framdriftsplan for prosessen, 

herunder organisering og framdrift med milepæler. 

 

d) Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes 

medvirkning/ -bestemmelse i forhold som gjelder etablering av ny kommune blir 

ivaretatt. 

 

e) Fellesnemnda skal velge 5 medlemmer som arbeidsgivers representant i 

partssammensatt utvalg (PSU) med 10 medlemmer for prosessen. 

 

f) Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for ny kommune. 

 

g) Kommunene har fram til 31.12-19 hver for seg fullt ansvar for sin ordinære drift, 

men spørsmål som kan få betydning for den nye kommunen, skal først forelegges 

fellesnemnda til uttalelse. 

 

h) fellesnemnda skal ha spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske 

konsekvenser for den nye kommunen (tiltak som har økonomisk konsekvens etter 

01.01-20). 

 

i) Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal 

Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er 

konstituert. Forhold som likevel må avklares før dette, avgjøres med alminnelig 

flertall. Et mindretall på minimum 3 i interimsfellesnemnda kan anke en 

flertallsavgjørelse til departementet (Fylkesmannen i Troms), jfr. 

Forvaltningsloven og Inndelingslovas § 26. 

 

 

Utover dette legges følgende til grunn for samarbeidet: 

 

Nemnda skal legge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og rådmenn fram mot 

etablering av ny kommune. Nemnda skal holde kommunestyrene i kommunene løpende 

orientert om sitt arbeid. 

 

Nemnda har ikke fullmakt til å fatte vedtak som gjelder driften i kommunene. Nemnda har 

likevel ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske eller arealpolitiske konsekvenser 

for den nye kommunen, jfr. bokstav h over. 

 

I saker der kompetansen til å fatte vedtak utelukkende ligger til kommunestyret selv, kan 

nemnda avgi innstilling som deretter behandles parallelt i kommunene, slik at 

kommunestyrene fatter likelydende vedtak i saken. Det gjelder blant annet: 

 

- Reglement for godtgjøring, Kommunelovens § 42 
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Rådmennene kan hver for seg eller i fellesskap fremme saker for nemnda. Det samme kan 

nemndas medlemmer. 

 

Alle saker som gjelder forholdet mellom kommunene som arbeidsgiver og de ansatte, skal før 

de blir behandlet av nemnda forelegges felles partssammensatt utvalg (felles PSU), opprettet 

særskilt for å sikre de ansatte medvirkning og medbestemmelse i prosessen, Kommunelovens 

§ 25. 

 

Nemnda kan opprette arbeidsutvalg, underutvalg og arbeidsgrupper etter behov. De ansatte 

skal normalt være representert. 

 

Nemnda kan gi utvalgene myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, eller i saker som ikke er 

av prinsipiell karakter. 

 

10.5 Vertskommunens og samarbeidskommunens ansvar og forpliktelser 

 

Vertskommunen påtar seg følgende ansvar og forpliktelse: 

- Utbetale godtgjøring til nemndas og arbeidsutvalgenes medlemmer 

- Ivareta praktisk arbeidsgiveransvar for medarbeidere som arbeider for nemnda 

(prosjektleder/prosjektmedarbeidere) 

- Sørge for regnskap og for revisjon av nemndas arbeid i henhold til kommuneloven 

- Sørge for arkivering av nemndas virksomhet i henhold til arkivlova 

 

De deltakende kommunene påtar seg følgende gjensidige ansvar og forpliktelse: 

- Stille til disposisjon fagpersonell og annen bistand til nemndas virksomhet og arbeidet 

i alle delprosjektene.  

 

10.6 Økonomi 

 

Nemnda setter selv opp sitt budsjett og fordeler midler til frikjøp, investeringer og arbeidet i 

delprosjektene.   

 

Finansiering av Nemndas virksomhet skal i utgangspunktet baseres på følgende fordeling 

basert på folketall 01.01-17: 

 

Berg kommune: 914 innbyggere =  6 % 

Lenvik kommune: 11.697 innbyggere = 77 % 

Torsken kommune: 921 innbyggere =  6 % 

Tranøy kommune: 1.540 innbyggere =  10 % 

(SUM: 15.072 innbyggere = 100 %) 

 

Eventuelle statlige tilskudd øremerket kommunereformen, skal i sin helhet disponeres av 

nemnda. Disse midlene kommer til fradrag før ovennevnte fordeling kommer til anvendelse. 

 

Tranøy kommune har forskuttert interimsfellesnemndas utgifter, og skal ha disse refundert 

når statlige tilskudd foreligger. Ny vertskommunen forskutterer finansieringen av 

fellesnemndas arbeid frem til statlige tilskudd er utbetalt 
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Tranøy kommune fører særskilt prosjektregnskap for Fellesnemndas virksomhet. 

Prosjektregnskap skal kvartalsvis fremlegges nemnda for godkjenning. 

 

10.7 Ikrafttredelse og varighet 

 

Samarbeidsavtalen gjelder fra opprettelsen av Fellesnemnd etter Inndelingslova § 25 og 26 og 

fram til 31.12-19 

 

 

Denne avtale er undertegnet med ett eksemplar til hver av partene 

 

DATO 

 

 

………………………………………….  ………………………………………….. 

For Berg kommune     For Lenvik komune 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………….. 

For Torsken kommune    For Tranøy kommune 
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11 Foreløpig budsjett for prosjektet 
 

Skal utarbeides, og legges fram til behandling i juni 2017 

 

 

12 Prosjektstyrings- og rapporteringsmekanismer 
 

Kommer 

 

 

13 Reglement for dekking av utgifter og godtgjøring 
 

 

Forslag datert 30.03-17, innstilling fra Interimsfellesnemnda 08.05-17 og Fellesnemnda 

23.06-17 

 

Vedtatt Berg kommune:  …… 

Vedtatt Lenvik kommune:  ….. 

Vedtatt Torsken kommune:  …… 

Vedtatt Tranøy kommune:  20.06-17 i sak 44/17 

 

13.1 Dekking av utgifter og økonomisk tap 

 

Tap av inntekt for nemndas medlemmer / varamedlemmer dekkes etter følgende satser for 

møter i (interims) fellesnemnda og PSU: 

 

a) Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver dekkes fullt ut. Tapt arbeidsinntekt skal 

ikke utgjøre mer enn det som ansees rimelig i forhold til møtets varighet innenfor den 

enkeltes normale arbeidstid den aktuelle dagen.  

b) Tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende som kan sannsynliggjøres / 

dokumenteres dekkes, dog slik at beløpet ikke må overstige kr 3.918,- per møte. 

c) Tapt inntekt som ikke kan dokumenteres kan dekkes etter søknad, dog slik at beløpet 

ikke må overstige kr 980,- per møte 

 

Nødvendige utgifter til skyss, kost og overnatting for reiser i forbindelse med vervet dekkes 

etter statens regulativ. 

 

13.2 Regler om godtgjøring 

 

Nemndas medlemmer godtgjøres etter følgende satser: 

 

a) Faste medlemmer i (Interims) fellesnemnda  

 

Fast godtgjøring per år: 0,- 

Variabel godtgjøring per møte: kr 1.250,- 
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b) Nemndas faste medlemmer i PSU 

 

Fast godtgjøring per år: kr 0,- 

Variabel godtgjøring per møte: kr 1.250,- 

 

c) Varamedlemmer i (interims) fellesnemnda 

 

Variabel godtgjøring per møte: kr 1.250,- 

 

Godtgjøringen dekkes av nemndas budsjett. 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

………………………………………………  ………………………………… 

Lenvik kommune      Tranøy kommune 

 

 

14 Reglement for partssammensatt utvalg (PSU) 
 

 

Forslag datert 22.03-17, revidert 30.03-17 

 

Vedtatt av Iinterimsfellesnemnda 03.04-17 og Fellesnemnda 23.06-17 

 

14.1 Partssammensatt utvalg (PSU) i forbindelse med sammenslåing av Berg, Lenvik, 

Torsken og Tranøy kommuner 

 

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av (interims) fellesnemnda i medhold av 

Kommunelovens § 25, jf. Hovedavtalen del B § 4. 

 

PSU skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 

ansatte. Det vises i denne sammenheng også til Arbeidsmiljølovens § 8-2. 

 

PSU gjennomfører møter i henhold til overordnet møteplan, eller når utvalgets leder krever 

det. Administrasjonen i de samarbeidende kommuner sørger for innkalling til utvalgets møter. 

Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer på e-post eller annen hensiktsmessig 

måte. 

 

Administrasjonene forestår sekretariatet. 
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14.2 Formål/mandat 

 

PSU skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon og 

rådslagning mellom (interims) fellesnemnda og fagorganisasjonene, i arbeidet med å 

forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge Senja kommune.  

 

PSU skal sikre at beslutninger fattes på så bredt grunnlag som mulig og at flest mulig 

perspektiv er belyst.  

 

Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, 

retningslinjer og planer i forbindelse med sammenslåingen.  Samarbeidet skal med dette bidra 

til å sikre ansattes medvirkning og et best mulig beslutningsgrunnlag ved behandling av saker 

som gjelder forholdet mellom Senja kommune og de ansatte. 

 

(Interims) fellesnemndas representanter representerer i dette utvalget arbeidsgiver, og 

arbeidstakerorganisasjonenes representanter representerer de ansatte. Medlemmene skal være 

åpne og lyttende til hverandre og konstruktive i sine løsningsforslag. 

 

PSU er sentralt plassert i behandlingen av saker som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte. I det ligger det en plikt til å benytte utvalget som innstillende 

organ for følgende saker som avgjøres av (interims) fellesnemnda: 

 

- Overordnet personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk 

- Overordnede personalstrategier 

- Arbeidsreglementer 

- IA- arbeid og HMS 

- Relevante saker som partene ønsker å informere om eller drøfte 

 

14.3 Sammensetning 

 

PSU består av 10 medlemmer, herav 

Arbeidsgiversiden v/ (interims) fellesnemnda: 5 representanter uten vara 

Arbeidstakersiden v/HTV: 5 representanter med personlige vararepresentanter 

 

Medlemmene fra begge sider skal representere begge kommuner og de største 

hovedsammenslutningene LO og Unio skal være representert med faste medlemmer i PSU, 

varamedlemmer kan også velges inn fra øvrige sammenslutninger  

 

PSU velger selv leder og nestleder, der leder og nestleder representerer hver sin side. Leder 

velges fra arbeidstakersiden og nestleder fra arbeidsgiversiden. 

 

HVO i de samarbeidende kommunene har møte- og talerett i PSU. 

 

14.4 Taushetsplikt 

 

PSUs medlemmer er underlagt bestemmelsene i forvaltningsloven § 13 om taushetsplikt, når 

de får kjennskap til en persons «personlige forhold». 

  



 58  

 

Etter kommunelovens § 31, 

 skal det fattes vedtak om å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt, 

når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, eller når 

hensynet til personvern krever det. 

  

Det innebærer at taushetsplikten også gjelder referat, uttalelser og ytringer som framkommer i 

lukket møte og «som ikke er protokollført». 

  

Utvalgets medlemmer skal avkreves taushetsløfte. Det utarbeides egen erklæring om 

taushetsplikt for medlemmer og møtende varamedlemmer i PSU.  

 

14.5 Ikrafttreden 

 

Reglementet trer i kraft fra og med 04.04-17. 

 

Reglementet kan endres av (interims) fellesnemnda selv. 

 

Drøftingssaker skal legges fram for utvalget slik at partene kan gi innspill både i forhold til 

prosess og forslag til endringer. 

 

Tvistebestemmelse: Tvist om forståelse av dette reglementet løses i tråd med Hovedavtalens 

del A § 6.   

 

 

 

Vangsvik …………… 

 

 

 

………………………………. 

Leder (Interims) fellesnemnda 

 

 

15 Overordnet risikoanalyse 
 

I risikoanalysen er følgende hendelser vurdert i forhold til  

 

- Hvor sannsynlig det er at hendelsen inntreffer på en skala fra 1 - 5 

- Hvor alvorlig det er dersom hendelsen inntreffer på en skala fra A – E 

 

 

A. Uklar ansvarsfordeling innad i prosjektorganisasjonen – avgrensning mellom 

delprosjektene 

B. Mangel på ressurser til å opprettholde god drift i de eksisterende kommunene i 

sammenslåingsprosessen 

C. Utydelig styring og ledelse i prosjektet 

D. Mangel på riktig og tilstrekkelig kompetanse i prosjektet 
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E. Tap av nøkkelpersonell i perioden fram til 2020 

F. Manglende involvering av ansatte 

G. Uavklarte roller mellom administrasjon og folkevalgte i prosjektorganiseringen 

H. Manglende felles identitet og kultur 

I. Misnøye knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte 

J. Driftsforstyrrelser IKT 

K. Usikkerhet om fremdrift i prosjektet 

L. Press fra media 

M. Manglende eller sene avklaringer om deltakelse i interkommunalt samarbeid og 

selskaper 

N. Uenighet rundt lokalisering av arbeidsplasser 

O. Politiske omkamper 

P. Manglende oversikt over prosjektets kostnader (økonomistyring) 

Q. Lykkes ikke med å etablere «beste praksis», som er bedre enn summen av 

kommunenes eksisterende praksis 

R. Motstand mot endringer i administrasjonen 

S. Ulike arbeidsmetoder og kultur i kommunene 

T. Svak politisk forankring 

U. Manglende leveringskapasitet hos leverandører (spes IKT) 

V. Lite koordinert planprosess og strategiutvikling i prosjektperioden 

W. Interimsfellesnemndas status i forhold til fellesnemnda 

X. Misnøye med etablering av ny ledergruppe 

Y. Motstand mot endring blant innbyggerne 

Z. Uklare forventninger til hver av de involverte kommunenes bidrag inn i prosjektet 

Æ. Statisk og lite oppdatert styringsdokument 

Ø. Tap av viktige samarbeidspartnere 

Å. Usikkerhet knyttet til oppgavefordeling kommune, fylkeskommune, stat 
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Skjematisk fremstilt, der grønt er liten risiko, gult er en viss fare og rødt er kritisk: 

 

 

E 
  U C, O  

D 
  M, P, T A, E, F, 

Z,  

N 

C 
 Ø B, D, G, 

J, Q, R, 

V, X, Æ 

K, S, Y  

B 
 W H, I, L, 

Å 

  

A 
     

 1 2 3 4 5 
 

 

Med bakgrunn i denne skjematiske framstillingen, blir det viktig å fokusere på de kritiske 

risikomomentene som er: 

 

A. Uklar ansvarsfordeling 

C. Utydelig styring og ledelse 

E. Tap av nøkkelpersonell 

F. Manglende invovering 

N. Uenighet rundt lokalisering av arbeidsplasser 

O. Politiske omkamper 

U. Manglende leveringskapasitet hos leverandører 

Z. Uklare forventninger til hver av de involverte kommunenes bidrag inn i prosjektet 

 

I tillegg bør prosjektet ha fokus på  

 

M. Avklaring om interkommunalt samarbeid 

P. Prosjektets økonomistyring 

T. Politisk forankring (jfr bokstav O.) 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Heidi Smith-Meyer Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 17/1022    

 

 

REVIDERT OMSTILLINGSDOKUMENT  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Omstillingsavtale datert 08.05.18 

 

Bakgrunn for saken: 

Faggruppe Omstilling har jobbet frem et forslag til omstillingsavtale ved overgang til Senja 

kommune. Faggruppen har behandlet Omstillingsavtalen med innspill fra HTV, HVO og 

ledergruppene. Dokumentet har vært på høring hos disse partene i alle de fire kommunene, 

og ble vedtatt av Fellesnemnda 04.12.17. 

1. Felles omstillingsutvalg består av de fire personalsjefene eller annen funksjon utpekt 

av rådmannen fra arbeidsgiversiden. Arbeidstakerrepresentantene i felles PSU velger 

en tillitsvalgt fra hver av de fire kommunene til å representere de ansatte i 

omstillingsutvalget. 

2. Felles omstillingsutvalg behandler innplassering i stillinger, basert på 

kartleggingssamtaler. 

3. De fire kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger i de fire 

kommunene før ledige stillinger er behandlet i felles omstillingsutvalg. 

4. Omstillingsutvalget skal vurdere om stillingene skal utlyses internt i de fire 

kommunene eller eksternt. Utover dette følger ansettelsesmyndigheten av den enkelte 

kommunes delegeringsreglement.  

5. Felles omstillingsutvalg innstiller til rådmannen i kommunen hvor ledighet oppstår. 

Rådmannen konsulterer de øvrige rådmennene (inkl. rådmann i nye Senja kommune) 

før beslutning om utlysning og ansettelse fattes. 

6. Felles omstillingsutvalg møtes ved behov. 

 

Saksutredning: 

Det er vedtatt i Omstillingsdokumentet Del 2 § 1 «Felles omstillingsutvalg» som skal ivareta 

ansettelser i perioden frem til 01.01.20 i hver kommune, samt ved innplasseringer i stillinger 

hvor flere er aktuelle. Dette utvalget er ikke utnevnt av rådmenn pr. d.d. Praksis så langt er at 

rådmenn er enige om at ledere/nøkkelstillinger søkes ivaretatt mellom kommunene om det 

lar seg gjøre, for å unngå mer overtallighet. Det er også løst formelt gjennom 

interkommunale ordninger, hvor en kommune selger tjenesten til en eller flere andre. Videre 

mener KS at utlysninger bare i Senja kommuner ikke kan defineres som interne prosesser, 

slik man kan innad i hver enkelt kommune. 



Videre prosess med Prosedyre for innplassering har gitt grunnlag for diskusjoner om hva som 

vil være mest hensiktsmessig rundt innplassering av kommunalsjefer og deretter de øvrige 

leder/ nøkkelstillinger som vil bli berørt. I innplassering av kommunalsjefer er viktig at 

rådmann i Senja kommune selvsagt deltar. Øvrige fra strategisk ledergrupper vil kanskje 

være aktuelle og kan ikke bistå i denne prosessen pga. habilitet. Rådmann bør ha med seg 

noen som kan bistå seg og det er ønskelig med innleid kompetanse som skal være god på 

intervjufasen og systematikken i etterkant ved vurderingen. 

Det er i diskusjoner i ledergruppene og blant tillitsvalgte videre drøftet at kommunalsjefer 

bør være med i innplasseringen av ledere under seg. I disse diskusjonene fremkommer det 

problematikk rundt det som kan oppfattes som at kommunalsjefer da vil foretrekke de som 

de er kjent med fra før. 

 

 

Vurdering: 

Som følge av at Felles omstillingsutvalg pr. d.d. ikke har blitt satt ned og behovet ikke er til 

stede slik det fremkommer i Omstillingsdokumentet Del 2 § 1, samt at det er behov for ulik 

deltagelse ved innplasseringer i de ulike nivåene foreslår DP 8.2 at Del 2 § 1, 1 «Felles 

omstillingsutvalg» endres slik: 

1. Ved innplassering av kommunalsjefer består omstillingsutvalget av: rådmann i Senja 

kommune, Hogne Eidissen, innleid ekstern kompetanse, HTV valgt av PSU Senja 

kommune som representerer alle fire kommuner 

2. Ved innplassering av ledere/ nøkkelpersoner under kommunalsjefer og funksjoner 

under rådmann, består omstillingsutvalget av: rådmann i Senja kommune, Hogne 

Eidissen, den enkelte kommunalsjef innenfor sin etat og en HTV fra hver av de fire 

kommunene som skal slåes sammen.  

3. Omstillingsutvalget kommer ikke sammen ved drøfting av ledige stillinger som 

oppstår i hver av de fire kommunene frem til 01.01.20. Ved behov drøftes dette 

mellom ledere i de fagmiljøer hvor dette oppstår for å se om det kan løses innbyrdes 

før vurdering av ekstern utlysning. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fellesnemnda for Senja kommune følger delprosjekt 8.2 og prosjektleders anbefaling 

i forhold til de endringer som foreligger i dokumentet. Revidert omstillingsavtale 

datert 08.05.18 vedtas.  

 

 



   

  

 

 

 

SENJA KOMMUNE 
 

Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy 

kommuner i etablering av Senja kommune 
                           

 

 

 

                                
 

 

 

Revidert 08.05.18 

Behandlet i PSU: 16.05.18 

Vedtatt av Fellesnemnda: 23.05.18 
 

Avtalen er inngått mellom Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner og 

arbeidstakerorganisasjonene representert ved de hovedtillitsvalgte i Partssammensatt utvalg 



(PSU). Avtalen har vært på høring i alle arbeidstakerorganisasjonene og hos alle 

hovedverneombud. 

 

Denne avtalen gjelder virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens kapittel 16 og 

supplerer eksisterende lover og avtaler. Avtalen begrenser ikke rettigheter eller plikter som er 

forankret i lover, forskrifter og det øvrige avtaleverk mellom arbeidsgiver og ansattes 

organisasjoner.  

 

Del 1 – Formål og målsetting  
 

Et overordnet mål for arbeidsgiverpolitikken er å bruke disponible ressurser på en 

hensiktsmessig og effektiv måte, slik at alle ansatte i størst mulig grad får oppgaver som er 

tilpasset den enkeltes kompetanse og at arbeidsoppgavene oppfattes som utfordrende og 

utviklende. Arbeidet må organiseres slik at både trivsel, helse, miljø og sikkerhet ivaretas. 

Kartlegging av personalmessige forhold og konsekvenser er således av avgjørende betydning 

for en vellykket omstilling jf. § 9. 

 

Partene er enige om at omstillingsprosesser best gjennomføres i et forpliktende og tillitsfullt 

samarbeid mellom arbeidsgivers representanter og arbeidstakernes tillitsvalgte. Deltakerne må 

gis reell innflytelse og det innebærer samtidig at deltakelse forplikter. 

 

En eventuell reduksjon i bemanningen skal som hovedregel skje ved naturlig avgang og ikke 

ved oppsigelser. Ansatte som er definert som overtallige, vil bli tilbudt annet arbeid. Den som 

eventuelt blir omplassert må akseptere endring i ansvars- og arbeidsoppgaver, som er iht. lov 

og avtaleverk. 

 

Denne avtalens formål er å gi nærmere retningslinjer for hvordan omstillingsprosessen skal 

gjennomføres. Det skal være en ryddig og forutsigbar prosess basert på felles forståelse og 

spilleregler for organisasjonsendringene. Avtalen skal medvirke til at den enkelte tilsatte har 

trygghet i arbeidsforholdet, og avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, prosedyrer og 

ansiennitetsprinsipp som skal gjelde i den nye kommunen. Det legges som prinsipp at 

lønnsforskjeller mellom ansatte i de tidligere kommunene skal harmoniseres over tid, men 

ikke slik at ansatte går ned i lønn. 

 

Del II – Alminnelige bestemmelser 
 

§ 1 Partenes oppfølgingsansvar 

 

Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune er ansvarlig for at denne avtalen blir gjort 

gjeldende for alle nivåer i det som blir Senja kommune. Arbeidsgivers oppfølging av 

omstillingsavtalen skjer i prosjektleders/rådmannens styringslinje overfor de som har ansvaret 

for den videre utforming og operative gjennomføring av omstillingstiltak. 

 

De hovedtillitsvalgtes oppfølging skje(r) via de tillitsvalgte i virksomhetene. 

Hovedverneombudets oppfølging skjer via verneombudene i virksomhetene. 

 

Avtalepartene kan underveis ta opp til vurdering avtalens virkemåte og praktisering 

Som en del av partenes oppfølgingsansvar opprettes det et Felles omstillingsutvalg fra de 

fire kommunene som følger: 



1. Ved innplasserings av kommunalsjefer består omstillingsutvalget av: rådmann i Senja 

kommune, Hogne Eidissen, innleid ekstern kompetanse, HTV valgt av PSU Senja 

kommune som representerer alle fire kommuner 

2. Ved innplassering av ledere/ nøkkelpersoner under kommunalsjefer og funksjoner 

under rådmann, består omstillingsutvalget av: rådmann i Senja kommune, Hogne 

Eidissen, den enkelte kommunalsjef innenfor sin etat og en HTV fra hver av de fire 

kommunene som skal slåes sammen.  

3. Omstillingsutvalget kommer ikke sammen ved drøfting av ledige stillinger som 

oppstår i hver av de fire kommunene frem til 01.01.20. Ved behov drøftes dette 

mellom ledere i de fagmiljøer hvor dette oppstår for å se om det kan løses innbyrdes 

før vurdering av ekstern utlysning. 

 

 

§ 2 Grunnlag 

 

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 (lenke)legges til grunn ved etableringen av Senja kommune, 

og skal sikre ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen. Partene står overfor 

betydelige omstillingsprosesser for å legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet 

utvikling av gode og likeverdige tjenester i hele Senja kommune. Det vises her til 

intensjonsavtalen (lenke) som forplikter kommunene å legge til rette for gode 

rammebetingelser for omstilling og utvikling av kommunen som arbeidsplass. 

 

§ 3 Formål  

 

Denne avtalen skal bidra til ryddige endringsprosesser og korrekt personalbehandling, 

herunder ivareta likestillingsvernet. Den skal ivareta arbeidsgivers behov for kontinuitet i 

arbeidsoppgaver og kompetanse, samt arbeidstakers behov for medvirkning og forutsigbarhet 

knyttet til forhold som berører egen arbeidsplass. Partene skal bidra til realisering av dette 

formål. 

 

§ 4 Definisjoner 

 

Med ansatte/arbeidstaker menes her alle som har et ansettelsesforhold i Berg, Lenvik, Torsken 

eller Tranøy kommuner, jf. Arbeidsmiljølovens § 1-8. Med arbeidsgiver menes de som har 

fått delegert personalansvar. Med arbeidstakeres tillitsvalgte menes tillitsvalgte iht. 

Hovedavtalen.  

 

§ 5 Varighet 

 

Avtalen gjelder fra avtaleinngåelsen til 31.12.19. 

 

 

 

Del III – Medbestemmelse og informasjon 
 

§ 6 Gjennomføring 

 

For å sikre medbestemmelse etter denne avtalen, skal det i prosjektperioden etableres 

hensiktsmessige samarbeidsarenaer med arbeidsgiver, arbeidstakernes tillitsvalgte og 

hovedverneombudene. 



 

§ 7 Kommunikasjonsplan  

 

Arbeidsgiver gjennom delprosjekt 9.3 har ansvar for å utarbeide en kommunikasjonsplan. 

Informasjon skal gis på en måte som når frem til alle, gjennom bruk av både skriftlige og 

muntlige informasjonskanaler. Det tas forbehold om fortrolig informasjon, som evt. må 

bearbeides før den bringes videre til arbeidstakerne.  

Ansatte bes om å holde seg oppdatert via www.senja2020. 

 

§ 8 Leders ansvar 

Den enkelte leder med personalansvar har gjennom hele prosessen plikt til å informere sine 

ansatte, med særlig fokus på de som kan bli berørt av omstillinger, om forhold som berører 

virksomhetens oppgaver og arbeidstakernes stilling. 

 

§ 9 Kartleggingssamtaler 

 

Omstillingsprosessen skal støttes ved konkret involvering av den enkelte ansatte, Leder skal 

sørge for at alle ansatte som blir direkte berørt får en særskilt individuell samtale 

(kartleggingssamtale). 

Kartleggingssamtalen skal ha som mål å styrke leders og ansattes gjensidige kunnskap om 

individuelle forhold som har betydning for den ansatte i forbindelse til den aktuelle endring. 

Hensikten er å få oversikt over relevant formell kompetanse, realkompetanse, tjenestetid, 

personlige og sosiale forhold, ønsker og behov i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. 

Leder benytter utarbeidet mal for slike samtaler. Samtalene skal dokumenteres skriftlig ved 

bruk av malen, og skal underskrives av arbeidstaker og leder. Den ansatte kan ha med seg 

tillitsperson i samtalen.  

 

Del IV – Overordnede planer i endringsprosessen 
 

Denne omstillingsavtalen forutsetter at det utarbeides et overordnet organisasjonskart 

(delprosjekt 9.2, Administrativ organisering og tjenesteutvikling) med organisasjons- og 

bemanningsplaner, der det er formålstjenlig. Disse planene skal så tidlig som mulig legges 

fram for PSU.  

 

Organisasjonsplanene vil kunne omhandle lokalisering, organisasjonsstruktur, hovedoppgaver 

og generelle krav til kompetanse. Bemanningsplanen vil bla angi aktuelle arbeidsområder, 

tjenestested, type kompetanse og antall årsverk eller stillinger.  

 

Del V – Virkemidler 
 

Det tilligger arbeidsgiver å bestemme hvilke virkemidler som er nødvendige for å nå de mål 

som er satt for de ulike omstillingsprosesser, samt hvem som evt. skal tilbys slike virkemidler. 

Arbeidsgivers beslutning om bruk av virkemidler skal tas opp med den enkelte arbeidstaker i 

tråd med denne avtalen, og den ansatte har da rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller en 

annen tillitsperson. Partene er enige om at hver enkelt personaltilpasning må vurderes for seg. 

Arbeidsgivers konkrete tilbud er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal gjøres til 

gjenstand for en individuell avtale. Dette skal drøftes med tillitsvalgte jf. Aml.§16-5. 

 

§ 10 Endring av oppmøtested 

 



Ansatte som får en betydelig økt arbeidsreise (reisetiden hjem- arbeidssted øker med mer enn 

40 minutter hver vei i forhold til dagens reisetid) skal følgende ivaretas: 

 

1. Ansatte skal ha tilbud om fjernarbeidsplass med utgangspunkt i sin nåværende 

oppmøteplass. 

2. Ansatte som ønsker å tiltre annet oppmøtested, jfr. pkt. 1, skal kunne forhandles og 

innvilges særskilte tilrettelegginger eller kompensasjon i en overgangsfase. 

Overgangsfasen vurderes individuelt, men skal ikke settes lenge enn til 31.12.34 (skal 

vare så lenge Senja kommune mottar tilskudd, dvs. 15 år). 
3. Ansatte med redusert arbeidsevne skal bli hensynstatt ved endring av oppmøtested.  

 

§ 11 Sluttvederlag  

 

Dersom alle øvrige virkemidler har blitt vurdert uten at man har funnet en løsning for en 

ansatt som er definert som overtallig, og det ikke er annet arbeid eller løsning, kan det tilbys 

sluttvederlag for å stimulere til bemanningsmessige tilpasninger der oppgaver eller roller blir 

borte. Eventuell bruk av sluttvederlag skal drøftes med de tillitsvalgte. Sluttvederlag 

tilsvarende en mnd. lønn for hvert faktisk tjenesteår dog ikke lavere beløp enn det som 

tilsvarer lønn i 12 mnd., og ikke over 24 mnd. Sluttvederlag forutsetter at den ansatte selv sier 

opp sin stilling. 
Godkjent rammeavtale for sluttvederlag legges til grunn for alle sluttavtaler samt at forslag til 

sluttavtaler legges fram for PSU. 

 

Avtalen gjelder fra vedtaksdato. 
 

 

§ 12 Overgang til ekstern virksomhet 

 

Dersom det ikke fremkommer løsning på overtallighet, og den ansatte kan gå over til ekstern 

arbeidsgiver, kan det legges til rette for rask overgang. I særlige tilfeller kan da arbeidsgiver 

dekke inntil 6 mnd. (lik oppsigelsestid) ut fra den lønn arbeidstaker har på sluttidspunktet. 

Ordningen forutsetter fast tilsetting hos ekstern arbeidsgiver og at den ansatte selv avslutter 

sitt arbeidsforhold i kommunen. Gjelder arbeidsforhold som avsluttes innen 31.12.19 inkl. 

oppsigelsestiden. 

 

§ 13 Annet 

 

Det vises ellers til Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 3.4(lenke) om omplassering og 

videreføring av stillingens lønn ved overgang til lavere lønnet stilling innad i Senja kommune.  

 

 

 

 

 

Omstillingsavtale for etablering av Senja kommune,  

 

For Berg kommune v/rådmann: 

 

For Lenvik kommune v/rådmann: 

 



For Torsken kommune v/rådmann: 

 

For Tranøy kommune v/rådmann: 

 

For sammenslåingsprosjektet/Senja kommune v/prosjektleder/rådmann: 

 

 

For arbeidstakerorganisasjonene: 

 

 

 

 

 Dokumenter som skal utarbeides: 

 

1. Mal for kartleggingssamtale 

2. Informasjonsplan 

3. Organisasjonskart 

4. Bemanningsplaner 

5. Kompetanseplaner 

6. Kartlegging av og kriterier for overtallighet 

7. Prosedyre for innplassering av ansatte ved overtallighet 

8. Delegasjonsreglement for administrasjon/ledere 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Heidi Smith-Meyer Arkiv: 401  

Arkivsaksnr.: 18/573    

 

 

INNPLASSERINGSDOKUMENT  

 

 

 

Vedlegg: 

Prosedyre for prinsipiell metode ved innplassering i stilling datert 4.5.18 

 

Bakgrunn for saken: 

Det er i forbindelse med virksomhetsoverføring fra gamle til ny kommune slik at noe 

personal vil bli overtallig, og for å sikre en god og lovlig prosess i forhold til dette er det 

utarbeidet et innplasseringsdokument i tråd med arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og 

Hovedtariffavtalen. Dette dokumentet må som andre viktige og styrende dokument i 

forbindelse med bygging av ny kommune vedtas av Fellesnemnda. Denne saken blir også 

behandlet i Partssammensatt utvalg. 

 

Saksutredning: 

Prosjektet med å etablere ny kommune basert på Berg, Lenvik,  Torsken og Tranøy til Senja 

kommune, er organisert med flere delprosjekter.  

 

Delprosjekt 8.2, Arbeidsgiverpolitikk består av; 

Hans Peder Pedersen, politisk representant fra Torsken 

Ole Roger Storaas, politisk representant fra Lenvik 

Rune Eriksen, politisk representant fra Tranøy 

Hildegunn Simonsen, politisk representant fra Berg 

Hovedtillitsvalgt Kristine Wulfsberg 

Hovedtillitsvalgt Rigmor Hansen 

Karin Johnsen, personal og utviklingssjef i Lenvik kommune.  

Ann-Heidi Smith-Meyer har deltatt fra prosjektorganisasjonen fra 01.02.18.  

 

Delprosjektet har nedsatt en faggruppe som har jobbet med omstillingsdokumentet som ble 

vedtatt i Fellesnemnda 04.12.17, og nå innplasseringsdokumentet.  

 

Faggruppa har bestått av;  

Karin Johnsen, Lenvik 

Jørn Aarsland, Torsken 

Trond Eidissen, Tranøy 

Unni Antonsen, Berg.  

 

De har utarbeidet et forslag til innplasseringsdokument som har vært drøftet med KS advokat 

Cecilie Sæther i flere runder. Endelig foreslått dokument ble sendt på høring ut i alle 



kommunene og til hovedsammenslutningene med høringsfrist 3. mai. Det kom inn 

4 høringsuttalelser som alle er behandlet av faggruppen og delprosjekt 8.2 i møte 04.05.18.  

I prosedyren for innplassering er det definert noen kriterier for innplassering, i prioritert 

rekkefølge. Disse kriteriene er drøftet, og blitt omforent med de tillitsvalgte i drøftingsmøte 

03.05.18. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at «Prosedyre for prinsipiell metode ved innplassering i stilling» vil være et 

viktig fundament for å sikre rett behandling av hver enkelt arbeidstaker som vurderes til å 

være overtallig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fellesnemnda for Senja kommune vedtar Prosedyre for innplassering datert 04.05.18. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
SENJA KOMMUNE 

 
  Prosedyre for prinsipiell metode ved innplassering i stilling                         
 

 
Formål 

 

Formålet med prosedyrebeskrivelsen er å beskrive en metode for innplassering av de ansatte 

(ledere og medarbeidere) i Senja kommune på en god og hensiktsmessig måte. 

 

Kommunesammenslåing innebærer en virksomhetsoverdragelse og arbeidsmiljøloven kap.16 

kommer til anvendelse, og som medfører en omstilling og overtallighet for enkelte stillinger. 

Prosedyren handler om hvordan medarbeiderne skal ivaretas i de ulike fasene i 

omstillingsprosessen, og skal ivareta de krav som følger av arbeidsmiljøloven, 

Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og omstillingsavtalen.  

 

Medvirkning og drøfting 

 

De tillitsvalgte vil medvirke gjennom prosessen i tråd med kravene til informasjon og drøfting  

i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven.  

Blant annet utvelgelsesområder og utvelgelseskriterier skal drøftes med de tillitsvalgte jf. 

Hovedtariffavtalen kap. 1 § 3 pkt. 3.3. Endelig beslutning ligger til arbeidsgiver 

 

 

Framtidig bemanningsplan 

 

Nytt organisasjonskart og behov for fremtidig kompetanse og kapasitet, skal danne grunnlag 

for en bemanningsplan. Bemanningsplanen angir arbeidsområder, antall stillinger og 

kompetansekrav i den fremtidige organisasjonen.  

 

Det er en prioritert oppgave å få på plass bemanningen i den nye kommunen slik at de ansatte 

i god tid før sammenslåingen vet hvor de blir innplassert. Det er videre et ønske å skape minst 

mulig uro. For de fleste ansatte i nåværende kommuner vil sammenslåingen ikke medføre 

endringer. Når utvelgelsesområder er drøftet med de tillitsvalgte vil det bli gitt nærmere 

informasjon om hvilke områder som blir berørt og hvilke som ikke blir berørt av omstillingen.  

 

Kartleggingssamtale  

 

Omstillingsprosessen skal støttes ved konkret involvering av den enkelte ansatte, Leder skal 

sørge for at alle ansatte som blir direkte berørt får en særskilt individuell samtale 

(kartleggingssamtale).  



Kartleggingssamtalen skal ha som mål å styrke leders og ansattes gjensidige kunnskap om 

individuelle forhold som har betydning for den ansatte i forbindelse med innplassering. 

Hensikten er å få oversikt over relevant formell kompetanse, realkompetanse, tjenestetid, 

personlige og sosiale forhold, ønsker og behov i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår. 

Leder benytter utarbeidet mal for slike samtaler. Samtalene skal dokumenteres skriftlig ved 

bruk av malen, og skal underskrives av arbeidstaker og leder. Den ansatte kan ha med seg 

tillitsperson i samtalen. 

 

Nærmere om innplassering 

 

Det utarbeides stillingsprofil med utgangspunkt i de kriterier som er drøftet med de 

tillitsvalgte.  

Prosjektleder/rådmann foretar intervjuer sammen med innleid kompetanse og tillitsvalgte på 

aktuelle kandidater for kommunalsjefstillingene, basert på kartleggingssamtaler og 

stillingsprofil. Det er arbeidsgiver som har beslutningsmyndighet. For øvrige stillinger 

gjennomføres disse med prosjektleder/rådmann og fremtidig ledergruppe og tillitsvalgte, 

basert på samme prinsipp. 

 

Følgende kriterier skal drøftes med tillitsvalgte og prioriteres. 

 

 De oppgavene som skal løses 

 Kompetansebehov i stillingen 

 Den ansattes relevante kvalifikasjoner 

 Ansiennitet  

 Sosiale konsekvenser for den enkelte skal ivaretas jf aml. Og 

omstillingsdokumentet/intensjonsavtalen. 

 

 

Beslutning om innplassering formidles til den ansatte av fremtidig leder i en samtale. I 

samtalen legges vurderingsgrunnlaget frem. Fremtidig leder må deretter foreta tilsvarende 

samtale med den/de som ikke blir innplassert på dette tidspunktet for å klargjøre videre 

saksgang. Herunder aktuelle stillinger som den enkelte er kvalifisert for. Alle som ikke blir 

innplassert, vil bli vurdert i forhold til «annet passende arbeid», jf arbeidsmiljøloven § 15-7 

(2) 

 

Ny arbeidsavtale og overføring til Senja kommune 

 

Nåværende og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon til alle ansatte og 

informasjon og drøfting med de tillitsvalgte i tråd med arbeidsmiljøloven § 16-6 og § 16-5. 

 

Alle ansatte i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy vil få ny arbeidsavtale som følge av at de fire 

kommunene opphører og blir til Senja kommune. Fremtidig leder er ansvarlig for å utarbeide 

den nye arbeidsavtalen.  

 

Samarbeid mellom nåværende og fremtidige ledere 

Nåværende ledere i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner, har det fulle ansvaret for 

sine medarbeidere til og med 31.12.19. Imidlertid bør medarbeidere få informasjon fra 

fremtidig leder også før overføringen. Dette koordineres mellom fremtidig og nåværende 

ledere for det aktuelle området.  

 



 

Dato ……………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

Underskrift       Underskrift   

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hogne Eidissen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 18/572    

 

 

ADMINISTRATIV ORGANISERING - SENJA KOMMUNE  

 

 

Vedlegg: 

Forslag til administrativ organisering Senja kommune 

(Prosjektleder innleder på saken i møte) 

 

Bakgrunn for saken: 

Administrativ og politisk organisering av Senja kommune har i hovedtrekk vært nedfelt i 

intensjonsavtalen og styringsdokumentet. I sak 16/2017 vedtok Fellesnemnda den politiske 

organiseringen som danner grunnlaget for oppgavefordeling og delegasjon til de enkelte 

hovedutvalg og underutvalg, og grunnlaget for den administrative organiseringen. Det har 

vært grundige prosesser med delprosjektet 9.2 og de ansatte i de fire kommunene for å 

komme frem til et forslag på et administrativt organisasjonskart som kan danne grunnlag for 

å starte innplasseringen av kommunalsjefer. 

 

Saksutredning: 

Delprosjekt 9.2 Administrativ organisering og tjenesteutvikling har som oppgave å utrede 

framtidig administrasjonsstruktur og komme med en anbefaling for en hensiktsmessig 

organisering og tjenesteutvikling, den administrative strukturen skal speile den politiske 

strukturen. For å kunne betjene de politiske utvalgene og de øvrige utvalgene må det 

utarbeides en administrativ struktur og lages forslag til bemanning som ivaretar disse 

funksjonene. Videre må det vurderes hvordan de enkelte tjenestesteder og virksomheter skal 

ledes og organiseres. Delprosjektet 9.2 skal ifølge styringsdokumentet komme med en 

anbefaling for administrativ organisering som ivaretar målsettingen med sammenslåingen og 

som oppnår effektivitet og gevinstrealisering. 

 

Medlemmene i delprosjekt 9.2 er: 

Prosjektleder Senja kommune: Hogne Eidissen 

Berg kommune: Wenche Pedersen 

Lenvik kommune: Bjørn Fredriksen 

Torsken kommune: Lena Hanson 

Tranøy kommune: Alf Rørbakk 

HTV: Linda Tjosås 

HTV: Christine Johansen 

 

Det har vært jobbet godt i delprosjektet med ulike forslag til et fremtidig organisasjonskart, 

rådmennene har i flere omganger diskutert og jobbet med innspill med sine ledergrupper i de 

respektive kommunene og man har presentert forslag underveis også til de interkommunale 

enhetene PS, PPT og Løkta for innspill til fremtidig organisering og plassering.  



Administrativ organisering og innplasseringsdokumentet henger sammen, og begge sakene 

skal behandles i PSU og Fellesnemnda i mai. Slik utkast til administrativ organisering 

foreligger, speiler det en organisasjon som er utviklingsorientert, noe som også er ønskelig. 

Organisasjonskartet til Senja kommune vil komme tilbake til behandling flere ganger, både i 

PSU og i Fellesnemnda. Nytt organisasjonskart og behov for fremtidig kompetanse og 

kapasitet, skal danne grunnlag for en bemanningsplan. Bemanningsplanen angir 

arbeidsområder, antall stillinger og kompetansekrav i den fremtidige organisasjonen.  

Det er en prioritert oppgave å få på plass bemanningen i den nye kommunen slik at de ansatte 

i god tid før sammenslåingen vet hvor de blir innplassert. Det er videre et ønske å skape 

minst mulig uro. For de fleste ansatte i nåværende kommuner vil sammenslåingen ikke 

medføre endringer. Når utvelgelsesområder er drøftet med de tillitsvalgte vil det bli gitt 

nærmere informasjon om hvilke områder som blir berørt og hvilke som ikke blir berørt av 

omstillingen. 

I første omgang er det nå viktig å få på plass administrativt organisasjonskart i stort, slik at 

innplassering på kommunalsjefnivå kan iverksettes. Målsettingen er å ha på plass de fire 

kommunalsjefene innen fellesferien 2018. Kommunalsjefene vil få en viktig rolle sammen 

med delprosjekt 9.2 i videre utforming av et mer detaljert organisasjonskart. 

 

Vurdering: 

Delprosjekt 9.2 og prosjektleder vurderer med fremlagt forslag til administrativt 

organisasjonskart for Senja kommune å ha hovedtrekkene i organiseringen på plass. I 

fremlagt forslag til PSU og Fellesnemnda fremkommer det i nivået under kommunalsjefene 

tanker om innhold i de ulike virksomhetene. Her er det viktig å understreke at man har tatt 

med alle innspill slik at boksene nå fremstår med både virksomheter og funksjoner. Dette vil 

legge grunnlag for videre drøftinger og delprosjekt 9.2 vil jobbe videre med dette nivået. Ny 

sak vedrørende mer detaljert organisasjonskart og bemanningsplan vil bli sendt til PSU og 

Fellesnemnda på et senere tidspunkt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedlagt forslag til administrativt organisasjonskart tas til etterretning.  

2. Prosjektleder sammen med respektive tillitsvalgte gis fullmakt til å innplassere 

kommunalsjefer, samt øvrige innplasseringer i den administrative organiseringen. 
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INNSTILLING TIL NYTT KOMMUNEVÅPEN SENJA KOMMUNE 

 

 

Vedlegg 

Innsendte forslag til kommunevåpen 

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med etablering av Senja kommune skal det igangsettes en prosess for 

utarbeidelse av nytt kommunevåpen, forsalg til ordførerkjede og andre symboler.  

Delprosjekt 7.2 identitet, symboler og felles kultur har som et av sine oppgaver å lede 

prosessen med utarbeidelse av nytt kommunevåpen og legge frem forslag med innstilling til 

fellesnemnda.  

 

Saksutredning: 

I forbindelse med etableringen av Senja kommune er det i styringsdokumentet vedtatt å 

opprette delprosjekt 7.2 identitet, symboler og felles kultur  

 

Delprosjektet har i oppgave å:  

 

Risikokartlegge eget delprosjekt 

Utarbeide forslag til kommunevåpen 

Utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler 

Utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av ny felles kultur  

Foreslå nye veinavn og nye offisielle navn på bygg/anlegg 

 

Medlemmer i delprosjektet:  

Politisk representant Berg kommune: Eli-Ann Jensen, vara Kjell Egil 

Politisk representant Lenvik kommune: Tonny Nylund, vara Ida Gårseth Hov 

Politisk representant Torsken kommune: Hans Peder Pedersen, vara Helge Leikvik 

Politisk representant Tranøy kommune: Åsta Sortland, vara Odd Arne Andreassen 

 

Gruppa har i forbindelse med utarbeidelse av kommunevåpen ønsket bistand i prosessen fra: 

Alf Rørbakk, rådmann Tranøy kommune og etter hvert prosjektleder for Senja2020, Hogne 

Eidissen.   

Arve Svestad, informasjonssjef Lenvik kommune  

 

 

 

 

Delprosjektets arbeid med kommunevåpen: 



Delprosjektgruppa har vært opptatt av involvering og åpenhet i prosessen med nytt 

kommunevåpen. Det ble derfor valgt en prosess med en åpen ide-konkurranse, der alle 

innbyggere hadde mulighet til å sende inn sine forslag  

Det ble annonsert en åpen konkurranse med frist for innsendelse av forslag til 

kommunevåpen den 16.10.17. Barn og unge ble involvert og engasjert via skolene og alle 

innkomne forslag ble publisert på nettsiden til Senja2020. Det ble sendt en forespørsel til 

flere lokale kunstnere om de kunne bistå, men man fikk ingen respons.   

En konkurranse ble lyst ut for grafisk designer/konsulent som kunne bistå med det videre 

arbeidet med utarbeidelsen av kommunevåpen basert på innkomne forsalg.  

Tranøy kommune ved rådmann sendte ut tilbud til fem grafiske konsulentfirmaer.   

Tank design og ID design var de to som sendte inn tilbud, begge oppfylte de formelle 

kravene.  Delprosjektet valgte ID design som tilbyder.  

Det ble sendt inn 147 forslag til kommunevåpen. Delprosjektgruppen gikk igjennom alle, 

basert på følgende evalueringskriteriene som ble lagt til grunn i ide-konkurransen:  

 

Det nye symbolet for Senja kommune skal være relevant/karakteristisk/typisk for liv og 

virksomhet i det området som nå blir en ny kommune, eller at det minner om tradisjoner 

herfra knyttet til natur eller kultur. Skal følge hovedregler for kommunevåpen, eller kunne 

tilpasses til disse (forenkles og stiliseres).   

 

Hovedregler for kommunevåpen: 

Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart. 

Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger. 

Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk. 

Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging. 

Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves. 

Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand. 

Motivet skal fylle skjoldflatene godt. 

Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til. 

Medlemmene av delprosjektgruppen besluttet i møte 10. november 2017 hvilke forslag som 

ble finalister. ID design jobbet videre med de fem ideene i dialog med Riksarkivet som er 

landets fremste autoritet på kommunevåpen. De bearbeidede ideene ble presentert for 

delprosjektgruppen i møte den 18. januar 2018.  I samme møte ble gruppa presentert for et 

brev fra Riksarkivet, som henviser til at det ikke lenger stilles krav i lovverk til at nye 

kommunevåpen skal være godkjent etter de heraldiske krav.   

Delprosjektgruppa har i den videre prosessen derfor valgt å fristille seg noe fra de heraldiske 

kravene. Dette kommer blant annet til utrykk i at motiv 3 ikke følger regelen om at våpenet 

skal ha to farger, og at flere av de foreslåtte våpnene inneholder mer enn et motiv. Det har 

likevel blitt lagt vekt på å følge hovedreglene for kommunevåpen der det lot seg gjøre ut fra 

det valgte motivet/ideen, herunder at karakterisere trekk ved motivet skal fremheves, at 

motivet skal være så enkelt at det lett gjenkjennelig også i liten størrelse eller å lang avstand, 

og at motivet skal fylle skjoldflatene godt. Punkt 8. i reglene om rettigheter til andre 

våpeneiere er også hensyntatt.  

 

NR 1 – Ørn mot fjell  

«Motivet viser en svevende ørn mot fjell, i sølv mot blå bakgrunn. Havørna er typisk for hele 

området, og fjellrekken i bakgrunnen vil nok også være et tydelig symbol for vår nye 

kommune for mange.» 



NR 2 – To fisker  

«Dette symbolet er hentet fra forslagene som kom inn fra barneskolene i området. Fiskeri og 

sjømat har vært og er en viktig næringsvei for vårt området, og vi har mange tradisjoner og 

historie knyttet til havet og fisket. Motivet viser to fisker i sølv, som danner en S-form mot 

blå bakgrunn.» 

NR 3 – Fjell og nordlys  

«Nordlyset er et mektig skue, og det er ingen andre kommuner som har valgt dette symbolet i 

sitt kommunevåpen. Nordlyset kommer i mange farger og former, og det krevende å 

illustrere. Gruppa synes at designer lykkes godt i dette forslaget som viser grønt nordlys mot 

fjell i sølv, på mørk blå bakgrunn.»  

NR 4 – Ørn med fisk – «FB stem 4» til 2399 

«Motivet viser en ørn med fisk i klørne, i sølv mot blå bakgrunn. Havørna er typisk for hele 

området. I dette forslaget har havørna akkurat fanget en fisk i klørne, og vi er tett på.» 

NR 5 – Fjell og hav – «FB stem 5» til 2399 

«Motivet viser en sort fjellhorisont med hav/bølger under, mot gull bakgrunn. Dette forslaget 

er ment å illustrere midnattssola mot fjell og hav, et gjenkjennbart symbol for området vårt. 

Fjellhorisonten i bakgrunnen vil også her være gjenkjennbart for mange.» 

 

 
 

Det er etterstrevd bruk av de heraldiske fargene, der det er forenlig med motivet. 

Delprosjektgruppa har i løpet av prosessen sett alle forslagene i mange ulike 

fargekombinasjoner. I følge de heraldiske retningslinjene er det vanlig for kystkommuner å 

velge blått og hvitt/sølv som hovedfarger. Flere av forslagen har derfor disse fargene.  

For å skape ytterligere involvering og engasjement blant innbyggerne ble det bestemt at det 

skulle være en SMS -avstemming i samarbeid med Folkebladet. Denne ble avholdt i 

perioden 26.februar til 11.mars 2018. 1255 valgte å sende inn sin stemme. Delprosjektets 

oppgave videre og mandat har vært å ta folkeavstemningen til etterretning og sende sak over 

til Fellesnemnda med forslag på nytt kommunevåpen.   

 

Vurdering: 

Delprosjektgruppen har vurdert de innkomne forslagene ut i fra ideen/symbolet, ikke ut fra 

hvor gjennomarbeidet de var.  I sine vurderinger har delprosjektgruppen ment at ideer der 

symbolikken kun handler om fire enheter som blir til en ikke er aktuelle. Innkomne forslag 

med ett av de fire eksisterende kommunevåpene, eller de fire i kombinasjon ble også vurdert 

som ikke aktuell. Delprosjektgruppen ha vært av den oppfatningen at det er viktig å finne et 

forslag som alle representerer den nye kommunen på en god måte.  De fem forslagene mener 

delprosjektgruppen har symboler som er relevante og karakteristiske for liv og virksomhet i 

det området som nå skal bli en ny kommune. Tanken er at forslagene skal minne om 

tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur, eller være typiske for området. 

I SMS- avstemmingen ble det følgende stemmefordeling på de ulike forslagene:  

 



 
 

Delprosjekt 7.2 tar SMS- avstemmingen til etterretning og innstiller på forslag nr.3 med fjell 

og nordlys som kommunevåpen for Senja kommune. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Fellesnemnda følger delprosjekt 7.2 sin anbefaling og innstiller til de fire 

kommunestyrene på forslag nr. 3, fjell og nordlys som kommunevåpen for Senja 

kommune. 

2. Forslaget sendes etter vedtak i de fire kommunestyrene til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

3. Det nye kommunevåpnet skal benyttes i fargekombinasjonen grønt, sølv, og mørk 

blå. 

 

 

 

 

 



Fra:  
Til: postmottak [postmottak@tranoy.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 06.09.2017 17:18:25 
Emne: kommunevåpen 
Vedlegg:  

 
Nå er ikke jeg noen kunstner, så noe tegning kan jeg ikke levere. Men jeg hiver inn forslag 
om en robåt med årer og sort og sølv farge.  
 
Årene etter Lenvik, fiskerelatert med båten og sølv farge etter kveita til Tranøy og torsken til 
Torsken og sort farge etter Berg kommune.  
 
Nå vet jeg ikke om det finnes ett lignende kommunevåpen, men det føltes som ett logisk valg 
for å hente litt av de 4 kommunene.  
 
 

 

Fra:  
Til: postmottak [postmottak@tranoy.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 07.09.2017 10:23:47 
Emne: Kommunevåpen - Senja kommune 
Vedlegg:  
 
Hei. 
 
 
 
 
Følgende forslag til nytt kommunevåpen for Senja kommune...: 
 
 
 
 
Kommunevåpnene til dagens kommuner, settes inn i  hvert hjørne i et 
rektangel med hvit bunn, men med plass til Sørreisa og Dyrøy, når den tid 
kommer.. 
 
 
 
 
Helt forferdelig, hvis kveita i Tranøys kommunevåpen skulle bli borte... 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 

 
 



Fra:  
Til: postmottak [/O=TRANOY KOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Postmottak];  

 
Kopi:  
Sendt: 15.09.2017 20:40:45 
Emne: KOMMUNEVÅPEN 
Vedlegg:  

Hei. 
Hvorfor betale 100000 kr for ett nytt kommunevåpen? 
 
Behold Lenvik sitt nåværende med årer og vann/sjø. 
 
Alle i de tre kommunene har vel hatt et forhold til 
 
årer en gang i sitt liv. 
 
Som storkommune synes jeg at Lenvik kunne æres  
 
for viljen til å ta imot de tre andre kommunene. 
 
Med vennlig hilsen   
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