Referat fra ledersamling 5.3.2010
Tema 1: Omdømmebyggingsprosess v/Trond
Se vedlegg.

Tema 2: Kommunens netside v/Julie
Gjennomgang av sidens oppbygging.
Sidene er bygd opp rundt los-kategorier, basert på tema og ikke kommunal organisering.
Det oppfordres tl mer aktv bruk av sidene.
Kontnuerlig oppdateringaajouroold er en ufordring.
Julie viste ovordan man publiserer, og stlte seg disponibel dersom noe trenger
ojelpakursing.

Tema 3: Bruk av videokonferanseutstyr v/Ove
NB! Utstyret skal alltd vvre tlkoblet strøm på grunn av overvåkning fra NAV.
Adressen overoalla.1744@nav.no oppgis ved konferanse for oppringen eksternt. Det kan
virke som om det er en fordel at konferansepartner ringer opp oss. Telefonnummer kan også
brukes, men e-postadresse fungerer best.
Det oppfordres tl å bruke utstyret jamfør kommunens reisepolitkk.
Utstyret oar mange muligoeter, blant annet kan presentasjoner fra pc kombineres med lyd
og bilde.

Tema 4: Nyt intranet v/Ove
Soarepoint fra Microsof. Løsninger lar seg enkelt integrere med andre produkter fra samme
leverandør, f. eks. Outlook.
Så langt oar det ikke vvrt noen utvikling, men kun fytng fra gammelt intranet.
Intranetet er basert på en avdelingsstruktur, der alle enoeter selv må utvikleakomme med
forslag tl ova som skal inn. Systemet er retgoetsstyrt, og skal erstate mange av serverne
som nå brukes tl lagring.
IT oar en egen informasjonslinje øverst på siden. Her kan det stå viktge bekjeder.

Tema 5: Informasjonsskjermer v/Julie
Skjermene vurderes innført.
Ulik type informasjon kan sendes på skjermene. Sentral og lokal informasjon kan
kombineres.
Innføring diskuteres videre på de ulike enoetene.
- Hvordan kan skjermene brukes?
- Hvilken mergevinst gir de set opp imot kostnad?

-

Hvem skal bruke dem?

Se også utdelt brosjyre.

Tema 6: Regnskap 2009 v/Roger
Se vedlegg.

Tema 7: Tobakksbruk v/Trond
Skal det innføres restriksjoner rundt ansates bruk av snus i arbeidstden?
Ulike momenter som ble tat oppp
- Samme regler som for røyking?
- Forbud når man oar kontakt med brukere?
- Stller kommunen opp med ojelp tl de som vil slute?

Tema 8: Bosetng v/Anders
Enslige mindreårigep
- De fem enslige mindreårige bosetes på Skage 18.3.2010.
- Flyktningeveileder og miljøarbeidere er ansat, og oar planleggingsdager 4-5.3.2010.
Ordinvre fyktningerp
- Usikker med oenoold tl fordeling mellom familier og enslige.
Undervisningp
- Det oar vist seg å vvre noe vanskelig å skafe lvrere. Nå (11.3) ser problemet ut tl
stort set å vvre løst.
- Opplvringen vil foregå på kommuneouset.

Tema 9: Tilstandsrapport enheter
Referat vedlegges ikke.

Vedleggp
- Omdømmebyggingsprosess
- Regnskap 2009.

Anders Bjøru
referent

