SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Alf Rørbakk
17/710

Arkiv: 020

REVIDERT STYRINGSDOKUMENT
Vedlegg:
1. Revidert styringsdokument, datert 02.02-18
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 23.06-17. 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 i gang med sitt arbeid. Det
var derfor behov for en gjennomgang av styringsdokumentet og korrigere blant annet for
sammensetning av delprosjekt/faggrupper og vurdere behov for endringer av
arbeidsoppgaver og mandat.
I denne versjonen er det ikke foreslått endringer i dokumentets hovedelementer, men kun
gjort korrigeringer på sammensetning av delprosjektgrupper med nye/flere navn, endring av
noen tillitsvalgte på grunn av fratredelse og endret noen enkle formuleringer.
Det viktigste i denne sammenheng med ny behandling i Fellesnemnda er godkjenning av ny
sammensetning av enkelte delprosjekter, en myndighet som ligger til nemnda.
Saksutredning:
Styringsdokumentet har vært til behandling i Interimfellesnemnda/Fellesnemnda flere
ganger, sist i Fellesnemnda 23.06.17. Dokumentet endres stadig og må derfor på nytt legges
fram for fellesnemnda til godkjenning.
Styringsdokumentet skal følge prosessen fram til Senja kommune er en realitet. Dokumentet
skal være et «levende» dokument, dvs vil bli forelagt FN med forslag til endringer ved
behov.
Vurdering:
I vedlagte dokument framkommer en del endring i sammensetning av DP samt ønsker om
nyvalgt/supplering fra grupper. I tillegg er det tillitsvalgte som må skiftes ut. Det gjelder DP
9.2 og 9,5. Denne saka skal også til behandling i PSU og i den sammenheng oppfordres
tillitsvalgte om snarlig å komme med forslag til nye tillitsvalgte til disse delprosjektene. Det
foreligger ingen forslag til endringer i dokumentets hovedelementer eller prinsipper.
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