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Kommunikasjonsplan

Prosjektplan
• Fellesnemnda: Fellesnemnda er prosjekteier og vedtar
overordnede styringsdokumenter.
• Arbeidsutvalg (AU): Arbeidsutvalget har overordna ansvar for
at prosjektplan iverksettes og gjennomføres i henhold til
fellesnemndas vedtak. Ansvaret utøves gjennom
prosjektledelsen som har det operative ansvaret, samt
fullmakt til iverksetting og gjennomføring av administrativ
organisering av prosjektet jfr. reglementet.
• Prosjektledelsen:
• Sammenslåingsprosjektet ledes av prosjektledelsen som
består av fylkesrådmannen i Finnmark og stabssjefen i Troms.
• Prosjektledelsen har ansvaret for operativ styring og ledelse
av hele prosjektet. Prosjektledelsen utfører rollen basert på
delegasjonsfullmakt fra fellesnemda.
• Prosjektledelsen får følgende ansvarsområder, og skal lede
prosjektet med tilhørende administrative prosjektgrupper.

Prosjektorganiseringen

Styringsgruppe «samfunnsutviklerrollen»
• Har laget møteplan og skal ha sitt første møte 18.3
• Opprettet et eget arbeidsrom i «Teams»
• Medlemmer: Børre Krudtå, Hilde Mietinen, Per Bjørn Holm-Varsi,
Ellen Østgård, Toril Lauritsen, Stine Larsen Loso, Klaus Magnus Berg
Hansen (tillitsvalgt) og Kristen Fosli (hovedverneombud)
• Styringsgruppe koordinator: Raimo Valle
• Observatør fra styringsgruppe «sikker drift» Berit Koth
• Medlemmene i styringsgruppen har varamedlemmer: Tore
Gundersen, Nils Arne Johnsen, Bjørn Kavli, Peter Marstrander,
Margunn Blix og Ole Stian Søyseth

Prosjektgruppe utdanning
• Deltakere i prosjektgruppe Utdanning
• Fylkesutdanningssjef i Troms:
Opplæringssjef i Finnmark:
Ass. Fylkesutdanningsjef i Troms:
Ass. Opplæringssjef i Finnmark:

Børre Krudtå
Margunn Blix
Bjørn-Inge Thomasjord
Toni Håvardsrud

• Tillisvalgte fra begge fylkene inviteres til å delta
• 2 koordinatorer:
Sedolf Slettlig (Troms)
Svein Tore Jakobsen (Finnmark
• Første møte i prosjektgruppen blir i Vadsø 30.april
• Notater o.l deles i felles Onenote
• De to koordinatorene utarbeider utkast til:
•
•
•
•

Utvidet mandat (som prosjektgruppen behandler og sender til styringsgruppen for godkjenning).
Prioriteringsliste og ekspertgrupper med frister for avslutning av oppgavene, samt utkast til oppdrag til de ulike
ekspertgruppene.
Tidspunkt for en felles oppstratssamling for alle ekspertgruppene i første halvdel av mai.
Møteplan for prosjektgruppe Utdanning for 2019.

Prosjektgruppe næring
• Det er utarbeidet forslag til videre organisering og
ekspertgrupper som må koordineres mellom de to
organisasjonene.

Prosjektgruppe Kultur
• Prosjektgruppa kultur har hatt sitt første oppstartsmøte.
Prosjektgruppa består pr i dag av Vibeke Skinstad, Charles
Petterson, Tore Gundersen og Ellen Østgård.
• Gruppa skal ha ytterligere møte på mandag 18.mars da
med de ulike avdelingslederne /fagansvarlige for våre
områder.
• På bakgrunn av dette møtet vil vi etablere
ekspertgruppene og deltakelse i disse.
• Vi har så vidt snakka om mandat, og vil fortsette med det
også på mandag.

Prosjektgruppe plan
• Gruppelederne (Ole Stian Søyseth, FFK, og Stine Larsen Loso, TFK) i Prosjekt plan har hatt to telefonmøter siden vi mottok
bestillingen/oppstartsmeldingen fra prosjektledelsen 28.02.19.
Vi er så langt blitt enige om:
• At det er viktig å koble regional planstrategi og økonomiplanarbeidet godt. Da Søyseth sitter i arbeidsgruppe for økonomi
og regional planstrategi og tar et overordnet ansvar for dette.
• Følgende ekspertgrupper søkes etablert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional planstrategi/samfunnsplanlegging (inkludert statistikk- og kunnskapsgrunnlag – samt at FNs bærekraftsmål inngår)
Arealplanlegging og kystsoneplanlegging
Kulturminneforvaltning (det som angår areal)
Folkehelse
Vannforvaltning og innlandsfiske
Klima og miljø
Naturressurser (landskap, vind, vann og mineral)
Friluftsliv
Regional transportplanlegging
GIS

• Hver ekspertgruppe velger prosjektleder som deltar i prosjektgruppen/har tett kontakt med gruppelederne.
• Vi er nå i en prosess med å få avklart med den enkelte som skal være med i ekspertgruppen samt utarbeide mandat til de
ulike ekspertgruppene. Dette vil vi få på plass i løpet av uke 12.

Prosjekt tannhelse
• Oppnevnt medlemmer til prosjektgruppen. Finnmark:
Fylkestannlege + tre overtannleger. Troms: Fylkestannhelsesjef,
ass.sjef, en overtannlege.
• Innledende diskusjon om mandat. Ikke ferdig, ikke godkjent.
• Innledende diskusjon om inndeling i ekspertgrupper mellom
fylkestannlege og fylkestannhelsesjef. Sannsynlig inndeling:
Pasientens tannhelsetjeneste, Personellets
tannhelsetjeneste, infrastruktur,
spesialisttannhelsetjeneste/TkNN/UTK. Gruppene er ikke
oppnevnt.
• Ikke hatt møte ennå i prosjektgruppa. Planlegger møte i mars.

Styringsgruppe «Sikker drift»
• Skal ha sitt første møte 20.3.
• Medlemmer: Berith Koht, Kristina Bratrein, Anne Cathrine
Larsen, Tor Ødegård, Ragnhild Evjen Angell, Lillian Iversen
(tillitsvalgt), Ander Nybø (tillitsvalgt) og Kristen Fosli
(hovedverneombud)
• Styringsgruppe koordinator: Ole Stian Søyseth
• Observatør fra styringsgruppe «samfunnsutviklerrollen» Per
Bjørn Holm-Varsi
• Varamedlemmer: Kari Mette Aaseth, Wenke Elveslett, Rune
Seim, John Arild Solstad

Prosjektgruppe politikk
• Prosjektgruppa består av Kari Mette Aaseth fra TFK og Anne Cathrine Larsen.
• Det er foreløpig ikke opprettet ekspertgrupper da det har vært litt uklart hvilke
områder som skal høre inn under dette prosjektområdet.
• Under prosjektgruppe Politikk er det muligens aktuelt å opprette ekspertgrupper
knyttet til Juridiske tjenester/Advokatkontor og internkontroll/kvalitetssystem da
dette ikke ser ut til å være ivaretatt i andre grupper. Ungdom og øvrige særlovsutvalg,
eldre / funksjonshemma vil det være viktig å drøfte dette med de rådene vi har i dag.
• Dette kan avklares i styringsgruppe «Sikker drift» neste uke.
• Prosjektgruppa er også administrativ ressurs for det politiske utvalget «Styringsform».
Utvalget skal ha sitt andre møte 20. mars. Prosjektgruppa legger fram
utredninger/notater til utvalget.
• Andre oppgaver som skal løses i prosjektgruppe Politikk på sikt kan være utforming av
reglementer etc. Dette er det imidlertid for tidlig å sette i gang da det ikke er gjort
avklaringer vedr. styringsform i den nye fylkeskommunen
• Sveinung Meyer Svendsen FFK tilknyttes prosjektgruppe Politikk som administrator i
prosjektportalen

Prosjektgruppe økonomi
• Budsjett- og økonomiplanprosessen er startet og skal behandles i
fellesnemnda og underutvalg for budsjett og økonomiplan
• Det er nedsatt en egen ekspertgruppe som skal sørge for
implementering av nytt ERP-system
• Arbeidet med nedsettelse av ekspertgrupper er godt i gang,
regnskap, innkjøp og budsjett har startet arbeidet og egen
ekspertgruppe for kontoplan vurderes

Prosjektgruppe Eiendomsforvaltning
• Gruppen Eiendomsforvaltning ( Kristina Bratrein og Rune Seim) er så vidt
i gang med arbeidet.
Mulige ekspertgrupper så langt:
• Ekspertgruppe Nybygg/ investering
• Ekspertgruppe bygg og vedlikehold
• Ekspertgruppe sekretariat (inkl sentralbord) ikke avklart om arkiv skal
være med i denne eller være egen gruppe)
• Ekspertgruppe Kantine
• Ekspertgruppe Renhold
• Ekspertgruppe Trykkeri
• Ekspertgruppe eiendomsforvaltning ( inkl boligforvaltning)

Prosjektgruppe HR/PO
• HR/PO prosjektet er i gang.
• Prosjektgruppa består av lederne for ekspertgruppene, og møtes
ukentlig.
• Gruppa ledes av HR og PO-sjef.
• Det er etablert 3 ekspertgrupper: HR/personal, HMS og lønn.
• Ekspertgruppene har begynt sitt arbeid med å lage forslag til
mandat og prioriteringer, og har begynt på fagoppgavene som
ligger innenfor deres ansvar.
• Vi har tillitsvalgte på plass i prosjektgruppa og ekspertgruppe
HR/personal og HMS både fra Troms og Finnmark

Prosjektgruppe IKT og digitalisering
•

Prosjektgruppen «IKT og Digitalisering» hatt ett felles arbeidsmøte i Vadsø 6-8 mars 2019. Der deltok: Ragnhild Angell, Tor-Ivar Iversen, Jan Tore Ovesen og John Arild Solstad

•

Laget et forslag til oppdatert Mandat. Dette er på høring hos våre respektive avdelinger hvordan de forstår våre planer, og om de har tilbakemeldinger på dette. Landet på to
ekspertgrupper, og flere arbeidsgrupper.

•

Hver ekspertgruppe får en prosjektleder. Tor Ivar leder Ekspertgruppe 1 «Digitalisering og Innovasjon» og Jan Tore leder Ekspertgruppe 2 «IKT Leveranser».

Ekspertgruppe 1 «Digitalisering og Innovasjon» inneholder så langt:
•

Arbeidsgruppe A1: Økonomi, HR/PO, lønn og regnskap

•

Arbeidsgruppe A2: Sak Arkiv

•

Arbeidsgruppe A3: webløsninger

•

Arbeidsgruppe A4: Nye oppgaver – SAMS med flere

•

Arbeidsgruppe A5: Andre fagsystemer

•

Arbeidsgruppe A6: Digitale arbeidsprosesser

•

Arbeidsgruppe A7: Digitale tjenester

Ekspertgruppe 2 «IKT Leveranser» inneholder så langt:
•

Arbeidsgruppe A1: Basistjenester

•

Arbeidsgruppe A2: Identitet

•

Arbeidsgruppe A3: Brukerstøtte

•

Arbeidsgruppe A4: Nettverk

•

Arbeidsgruppe A5: Infrastruktur

For arbeidsgruppene er det viktig at vi klarer å dele opp aktivitetene så godt som mulig og at det lages arbeidspakker(bestillinger) til gruppene som inneholder en oppgave pr
bestilling. Da sikrer vi at det blir oversikt og at vi kan måle framdrift.

