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NYTT NAV  KONTOR 

1.Februar var det offisiell åpning av nytt nav kontor, nå gjenstår bygging av felles kultur 
mellom to gode nav kontor som skal bli ett. Tilsvarende prosess er i gang på barnevern som 
er planlagt samlet til sommeren. Selv om vi fortsatt er små enheter blir vi noe mer robuste og 
satser på fortsatt leveranse av gode tjenester til brukerne. 

NYHETER FRA NORDVEGGEN 

Næringslivet i Lesja er allsidig, noe «Næringskatalogen» som kommer ut før påske vil vise. 
Det som overasker i katalogen er at over 50% av bedriftene er tjenesteleverandører, med 
25% innen industri/bygg/anlegg og 25% innen reiseliv. Det ligger et potensiale i at alle disse 
bedriftene blir mer synlig både for fastboende og besøkende.  

Nordveggen gjennomført i høst en spørreundersøkelse blant bedrifter i Lesja og spurte om 
framtidsutsiktene. 72% svarte at bedrifta ville ha utvikla seg, 28 % at den var på samme nivå. 
I en tilsvarende undersøkelse på kysten av Vestlandet svarte at 60% av bedriftene at dem 
ville utvikle seg i nærmeste fremtid. Det gror godt i Lesja når optimismen overgår Vestlandet.  

GDPR OG DIGITALISERING 

Ny personlovgivningsretningslinjer fra EØS blir innført fra 25 mai, det blir strengere krav til 
behandling av personopplysninger. Kommunen skal ha et personvernombud samt et 
avvikssystem på plass. Alle avdelingsledere blir kalt inn til møte for mer informasjon fra 
prosjektleder i regionen Anne-Lene Engum. 

Digitalisering skal Vigdis dra igjennom med alle sektorer/avdelinger for å avdekke mulige 
forbedringsområder. Vigdis må kalles inn til møter, sektorledere vil organisere dette med 
Vigdis. Dette er to større prosjekt som vil gå i første halvår 2018. 

LEDELSE 

Vi har kjørt en prosess i ledergruppen der siste samling er i mars 2018. I videre arbeid 
planlegges det å gjennomføre tilsvarende prosess for mellomledere i Lesja kommune. For at 

Fremover vil ledergruppen fokusere på å jobbe samlet mot vår 
felles arbeids visjon «Levande Lesja». Utvikling er og vil fortsatt 
være rådmannen sin øverste prioritet, både innen tjenester og 
næring. Lesjaskog barnehage ble trukket frem i GD nylig i 
forbindelse med foreldreundersøkelsen. De er gode eksempel på 
at Lesja kommune leverer god tjenester til fornøyde brukere over 
hele linjen ☺.   



 

vi skal klare å løyse de økonomiske utfordringene fremover og unngå ROBEK listen, er vi 
heilt avhengig av god ledelse der alle jobber mot samme mål. 

INSPIRASJON 

 

Elon Musk har en drøm om å reise til mars, i går ble dette bildet tatt fra verdensrommet 
(dukke som sitter i bilen). Det å tørre å sette seg langsiktige mål og jobbe bevisst mot å nå 
de er viktig. Det øker sannynligheten til å lykkes, berre spør Elon Musk. 
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