Møtereferat 1/17 – P3

Delprosjekt:
Møtestad:
Dato:
Tid:

P3 – Interkommunalt samarbeid
Haram rådhus - formannskapssalen
26.09.2017
0815 – 1130

Til stades:
Delprosjektmedlemer
Oddvar Myklebust, leiar
Frode Andresen, nestleiar
Haldor Lillebø
Kjell Haukeberg
Svein-Rune Johannessen

Sandøy kommune
Ørskog kommune
Haram kommune
Skodje kommune
Ålesund kommune

For Frode Nordstrand, tillitsvald/HVO, møtte Hilde Skarbø.
Andre:
Frå administrasjonen: Ronny Frekhaug (Ålesund), Per Langnes (Haram), Anne B. Støyva Emblem
(koordinator nye Ålesund) og Line Thomassen (kommuneadvokaten Ålesund)
Administrativ tilretteleggar for delprosjektet Tore Hals hadde forfall til møtet.

Sakliste:
Sak nr

Sakstittel

001/17

Mandat og felles føringar

002/17

Gjennomgang av «Hopehav – kartleggingsrapport om interkommunalt samarbeid i
kommunane som inngår i nye Ålesund kommune

003/17

Arbeidsprosess og møteplan

Eventuelt:
Prosjektkoordinator orienterte om politisk komité og kjønnsrepresentasjon, og alternative måtar å
løyse dette på. Dette vert fremma for fellesnemnda som generell sak for alle komitear, og kjem
tilbake med konkret løysing for interkommunalt samarbeid etter fellesnemndmøte 26.10. Utvalet
ytra ønske om at det vart tatt administrative representantar inn i utvalet pga. kompleksiteten i
sakene. Politisk komite (kommunelova § 10 pkt. 5) føljer også kommunelova i hht. opne møter m.v.

Mandat og felles føringar
Sak nr

Utval

Møtedato

001/17

Delprosjekt P3 – Interkommunale samarbeid

26.09.2017

Vedtak:
Delprosjektgruppa tar mandatet for delprosjektet og felles føringar for alle delprosjekta til
orientering.

Gjennomgang av «Hopehav – kartleggingsrapport om interkommunalt
samarbeid i kommunane som inngår i nye Ålesund kommune
Sak nr

Utval

Møtedato

002/17

Delprosjekt P3 – Interkommunale samarbeid

26.09.2017

Vedtak:
Delprosjektgruppa tek rapporten til orientering.

Arbeidsprosess og møteplan
Sak nr

Utval

Møtedato

003/17

Delprosjekt P3 – Interkommunale samarbeid

26.09.2017

Vedtak:
Møteplanen for delprosjektgruppa blir slik:
Møte 2:
16.10. kl. 12.30 Spjelkavik, kirkens servicekontor, Nedregårdsvegen 1.
Møte 3:

2.11. kl. 9.00 Skodje

Møte 4:

28.11. kl. 9.00 Sjøholt

Møte 5:

8.12. kl. 08.15 Brattvåg

I møte 2 tar delprosjektgruppe P3 sikte på å drøfte følgjande punkt:





Gjennomgang av IKS og vertskommunesamarbeid og starte konklusjon. Tore Hals skriv
saksframstilling (hentar frå kartleggingsrapporten mv.) og finn fram til dei avtalene som er
aktuelle. Sakene vert sendt ut på førehand. Juridiske problemstillingar rundt
selskapsformene bør bli løfta inn så tidlig som mulig, gjerne før sakspapir blir send ut. Dette
avklarar Tore med kommuneadvokaten korleis det best kan innarbeidast.
Det er ønske om å få ei eller fleire orienteringar om ulike erfaringar med IKS og
vertskommunesamarbeid – eksempel på de mest relevante, eksempelvis ÅRIM
Gjennomgang av overordna mål i mandatet ift. kva retning ein vil gå/har fått føringar til å gå.

26.09.17
Anne Berit Støyva Emblem
referent

