
 

 

 

NOTATER 

FRA FELLES ORDFØRERMØTE MANDAG DEN 06.11.2006 KL 1200-1430 PÅ FORMANNSKAPSSALEN, 
SALANGEN 

Til stede: Marit Johansen, Ivar Prestbakmo, Bernhardt Halvorsen og Eva Ottesen 
Dessuten: Bernt Lorentsen, Elisabeth Nutti, Johnny Sagerup, Erling Hanssen, Katrine Lereggen og 
Ole Kristian Severinsen 
Nr Tema  

1 Bakgrunn for møtet 
Erling (leder styringsgruppa) åpnet møtet og orienterte om bakgrunnen for møtet.  
• Oppfølging av møtet den 10.10. hvor temaene var  

o koordinering av beslutningsprosessene i de fire kommunene 
o lokalisering av vertskommunefunksjonen for de ulike funksjonene  

• Forholdet til Ibestad kommune sitt behov for egen intern prosess 
o skal de gå i takt med de øvrige kommunene 
o må de være med på alt eller ingen ting 

 

2 Orienteringer 
Ole Kristian oppsummerte om de prosessene som ligger bak de dokumentene som 
er foreslått lagt til grunn for implementering av felles barnevernstjeneste og felles 
IKT driftstjeneste. Dokumentene er ligger utlagt på www.sessan.no/k4. 
 

 

3 Koordinering av beslutningsprosessene 
Det siktes mot sluttbehandling kommunestyremøter i desember. Tre 
samarbeidsområder tas fram nå – Barnevern, IKT drift og Kart-/oppmåling. 
Samarbeidsområde Skatteoppkrever holdes tilbake og presenteres senere i 
sammenheng med de øvrige økonomifunksjonene. 
Det er viktig at beslutningsprosessen gjennomføres ”etter boka” slik at det ikke blir 
tidkrevende stopp i behandlingen. Det betyr at sakens dokumenter må ut på høring 
med rimelig frist. Det kan være hensiktsmessig også å sende sakene ut til politiske 
partier.  
Det ble ansett som realistisk å få til en politisk behandling i løpet av desember 
2006. 

 

4 Lokalisering av vertskommunefunksjoner 
Det framkom sprikende syn på spørsmålet om hvorvidt det vil være hensiktsmessig 
å fordele vertskommunefunksjonene før alle samarbeidsområdene var klar for 
behandling. En av kommunene fremmet sterke reservasjoner på dette punktet. 
Likevel syntes møtet å enes om å gå videre slik det er skissert nedenfor.  
Vertskommunefunksjonene for de tre samarbeidsområdene som behandles nå, 

 

K4 samarbeidsprosjekt 
Gratangen, Lavangen, Salangen og 
Ibestad kommuner 
 



Side 2 

Nr Tema  
lokaliseres slik: 

• Barnevernstjenesten i Salangen med satellitter i de øvrige deltager-
kommunene 

• IKT driftstjeneste i Salangen 
• Kart- og oppmålingstjenester i Ibestad 

Vertskommunefunksjonen(e) for økonomitjenestene fordeles når den samlede 
utredningen for økonomiområdet foreligger til behandling. Kriterier for deling av 
økonomifunksjonen og valg av lokalisering for delfunksjoner: 

• Kvalitet på tjenestene 
• Robusthet i funksjonene 
• Konsekvenser for dagens ansatte 
• Rimelig fordeling av ”goder” mellom deltagerkommunene  

5 Forholdet til Ibestad 
Det var bred enighet om at Ibestad må bruke den tida de trenger for å avklare sin 
deltagelse. Det var også enighet om at Ibestad måtte kunne melde seg på 
samarbeidet på de områdene som syntes nyttige for dem på et senere tidspunkt og 
så stå utenfor på andre felt. 

 

4 Neste møte 
Det ble ikke avtalt tid for et neste møte.. 

 

5 Eventuelt 
Ingen saker ble behandlet. 

 

 
 
Salangen, 30.11.2006 
 
 
Ole Kristian 
Prosjektleder 


