
 

 

 

NOTATER 

FRA FELLES ORDFØRERMØTE TIRSDAG DEN 10.10.2006 KL 0900 - 1100 PÅ HUSET MOT HAVET, 
SJØVEGAN 

Til stede: Marit Johansen, Ivar Prestbakmo, Eva Christensen og Eva Ottesen 
Dessuten: Roger Veinan, Johnny Sagerup, Erling Hanssen, Katrine Lereggen og Ole Kristian 
Severinsen 
Nr Tema  

1 Bakgrunn for møtet 
Erling (leder styringsgruppa) åpnet møtet og orientert om bakgrunnen for møtet. 
Fire samarbeidsområder er kommet så langt i utviklingsarbeidet at det ligger til 
rette for beslutning om etablering/implementering. Fra prosjektet er det ikke tatt 
stilling til valg av vertskommune for de ulike områdene. Dette er hensikt blitt 
stående åpent for å sikre en bred politisk prosess rundt lokaliseringsspørsmålene. 
Det er også viktig få til en koordinert beslutningsprosess i de fire kommunene. 
Dette møtet er også et ledd i en slik koordinert beslutningsprosess. 

 

2 Orienteringer 
Ole Kristian orienterte om prosessene som ligger bak de dokumentene som er 
foreslått lagt til grunn for implementering av felles barnevernstjeneste og felles 
IKT driftstjeneste. Orienteringene (Powerpoint presentasjoner) ligger utlagt på 
www.sessan.no/k4. 
Her ligger også en Powerpoint presentasjon om Personalpolitiske retningslinjer for 
K4 samarbeidet. Denne ble ikke gjennomgått i møtet. 

 

3 Politisk behandling 
Til grunn for diskusjonen på dette punktet lå et eget regneark som viste hvilke 
funksjoner som er aktuelle for fordeling og en indikasjon på hvor mange stillinger 
som er involvert i de ulike funksjonene. Det framkom flere innspill og synspunkt 
som berørte lokalisering og kriterier for å vurdere lokalisering. Mange momenter 
må avveies mot hverandre: 

• Kvaliteten på tjenestene må veie tungt 
• Det samme gjelder tap av arbeidsplasser som følge av flytting av 

funksjoner 
• Hvilke fagmiljø som kan være interessante å bygge videre på. 
• Det er politisk ”umulig” å gå gjennom denne prosessen og så komme hjem 

med tom sekk. 
Det framkom også konkrete synspunkt på hvilke funksjoner som bør ligge hvor. 
Noen av lokaliseringsforslagene – barnevern, IKT og kart-/oppmåling – syntes å 
høre til de områdene som ville kunne være enklest å lokalisere mens det var større 
utfordringer knyttet til lokalisering av økonomifunksjonene. Dette går klart fram 
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av vedlagte tabell hvor noen av synspunktene er tatt med. Det er viktig her å ha 
med seg ordtaket om at ”alt henger sammen med alt” – eller at dette må ses på som 
en totalpakke som blir til etter en bred politisk prosess. 
Når det gjelder framdriften i beslutningsprosessen, ga representantene fra Ibestad 
kommune uttrykk for at kommunen ikke ville kunne holde det samme tempoet i 
framdriften som de øvrige kommunene hadde signalisert. Dette ville kunne 
avklares nærmere i formannskapsmøte i midten av oktober. De ga også uttrykk for 
at dette ikke måtte forsinke framdriften i prosjektet. 
Det var enighet i ordførergruppa om det ville være hensiktsmessig å gjøre noen 
avklaringer i eget politisk miljø før en ”gjorde ferdig” tabellen med oversikt over 
fordeling av funksjoner. Derfor ble det bestemt å gjennomføre et møte til. 

4 Neste møte 
Mandag 06.11.2006 kl 1200 på Huset mot Havet, Sjøvegan. 

 

5 Eventuelt  
 
 
Salangen, 10.10.2006 
 
 
Ole Kristian 
Prosjektleder 



K4 samarbeidet 
- tabell for fordeling av funksjoner

Funksjon (%) Gratangen Lavangen Salangen Ibestad (%)
Barnev. 40? 40? 320? 40? 380+80
Regnsk 500?? ? ? ? 500
Lønn ? 500?? ? ? 500
Skatt ? ? ? ? 450
IKT drift 200? 200
Kart & oppm 200? 200
Sum stillinger etter 0 0 0 0 2310
Sum stillinger før 620 585 995 330 2530

OKS, 10.10.2006



K4 samarbeidet 
- tabell for fordeling av funksjoner

OKS, 10.10.2006


