Referat
Gruppe/tema: Styringsgruppe K4
Møtestad: Ålesund rådhus, lavblokka møterom 364
Dato: 05.10.18
Tid: 12.00-15.00
Møteleiar: Reidun T. Vikan
Deltakarar:
Anne Myren (fravær)
Else Steinshamn
Lene Solheim
Silje Vereide
Reidun T. Vikan (kons.leder) og Ragnhild H.
Skjong (koordinator)
Stig Eivin Meisal
Synnøve Solevågseide (fravær)
Unni Krogsether
Ragnhild Nordang (fravær)

Kommune:
Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Verneombud
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Kommunikasjonskontakt

SAKSLISTE
SAK
24/18

KL.
12

TEMA
Godkjenning av referat
- Godkjent uten kommentarer

ANSVAR
Ragnhild

25/18

12.10

Reidun

26/18

12.30

Prioriterte områder for beslutning
• Forberedelse til møte med assisterende prosjektrådmann
Saker for avklaring med assisterende prosjektrådmann og
nyansatt assisterende rådmann (Bente Vikahagen) nye Ålesund
Stilling til kommunalsjef K4 blir lyst ut eksternt i midten av oktober.
Alle innspillene til forslag om endringer og avklaringer mellom de
ulike kommunalområdene/stabsområdene er sendt til de aktuelle.
Prosess videre etter 01.12
Når innspillene fra styringsgruppene foreligger vil prosjektrådmann
med team gjennomgå og beslutte både mål/strategier og
organisasjonsplan.

Bente
Vikhagen

Tips til hvordan pkt i arbeid med organisasjonsplan:
- hvilke oppgaver skal vi løse
- hva må til for å løse oppgavene
- hvilken kompetanse trenger vi
- omfang av stillingsressurs trengs for å løse oppgavene
Vi må utfordre faggruppene ift å se på helhet og tverrfaglighet.
Brukerinvolvering:
FAU – er klare parter for involvering
Vi kan benytte digitale løsninger – NYBY. Det er ønske om innspill
til behov som kan benyttes av NYBY’ appen.
Det er et ønske om at vi benytter prosessveiledning i arbeid med
målformulering.
Det blir en samling for alle styringsgruppene ila høsten.
Vi er i en fase der vi tenker bredde på idetilfang.
Samfunnsdelen i nye ÅK vil ha tre hovedsatsinger:
Velferd/livskvalitet for innbyggerne
Vekstkraft
Hvordan sikre bærekraft.
Miljø
VI må være dynamiske i prosessene fremover. Samskaping er viktig
å ha med i prosessen.
Møteplasser og medborgerskap – innbyggertorg, K5 arbeider med
disse tema blant annet.
Vi bør vurdere å snakke med Stina Lillevik om å engasjere
prosessveiledere inn i møtene.
27/18

13.30

Videre mandat til faggruppene
Vi må etablere faggrupper i neste fase:
Ta bort bemanningsplan nå i denne omgang. Lederspennet - 25 pr
leder eller? Disse diskusjonene bør faggruppene ta. Nærledelse er
viktig og samstemt ledelse er også viktig.
Sikre organisering i tråd med det gode arbeid som for eksempel
Sandøy gjør i det tverrfaglige arbeidet.
Tillitsvalgt apparatet:
- Vi må gi mandat til tillitsvalgte for styringsgruppa å finne
og fordele en repr. til faggruppene
Plan fremover
- leveringsfrist 05.11

-

28/18

14.00

23/18

14.50

02.11 kl. 09-14 styringsgruppe (mål/strategier, Skøye)
- hvordan ser vi for oss, basistjenestene skal være lokalt
tilknytta, men spesialiserte tjenester må ligge mer sentralt,
(Brobyggeren Bærum kommune)
- 16.11 (kalle inn sentrale personer – faggruppene/
fagledere/teamledere, evt Ålesund)
- 18.11 faggruppene bli invitert inn
- MOT må synliggjøres i organisasjonskartet
- Koordinerende enhet viktig å ha med
- Likhetsprinsippet?
«Nye» faggrupper med representasjon fra styringsgruppa for
følgende:
- Helsestasjon –Else
- Barnevern – Lene
- Ressursbase – Anne Venke
- Helse og omsorgstjenester – Ragnhild
- Flyktning - Silje
Mål og strategier
Utsatt til neste møte
Eventuelt

Forfall skal meldes til Reidun.Trones.Vikan@alesund.kommune.no

Reidun
Reidun

