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Kommune:
Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Verneombod
Tillitsvalt
Tillitsvalt
Kommunikasjonskontakt

TEMA
Godkjenning av referat, saker til eventuelt
Referatet må tydeliggjøres, sendes ut for godkjenning i styringsgruppa,
og blir deretter sendt direkte til kommunikasjonskontakt, for så å bli
lagt ut på Nye Ålesund sine hjemmesider.
2 saker til eventuelt
Nytt siden sist
Det er behov for å sende ut nyhetsbrev 3 der status og frister
tydeliggjøres
Det er sendt ut spm til flere kommunalområder og stabsområder vedr.
ulike problemstillinger. Vi har vi fått tilbakemelding på at spm er
mottatt og at flere av gruppas innspill blir vurdert.
Avklaringer:
- K5 utreder innbyggertorg/møteplasser
- Sendt forespørsel om voksenopplæring og vurdering av denne
opp mot flyktning til K3
- S4 fått innspill til SLT – koordinator sin plassering
- Innspill sendt til K1 vedr. tildeling av tjenester i barn ig unge, og
koordinerende enhet
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Kartlegging av innovasjon og digitalisering
Skjema tilsendt av Helge Veum er sendt ut til aktuelle i alle
kommunene, og innspill er mottatt fra alle.
Ved gjennomgang av dokument, godkjente styringsgruppa dokumentet
som umiddelbart ble oversendt Helge Veum
Prioriterte områder for beslutning og status
• Status områder for beslutning som gjenstår å kartlegge:
Spesialpedagogisk hjelp førskole må kartlegges.
• Status i de forskjellige faggruppene –flyktning har levert. Det
har vært ulik involvering av repr. fra styringsgruppa og ulikt
hvordan oppgavene er løst i de forskjellige faggrupper. Frist
05.11 for innlevering av innspill fra faggruppene
Mål og strategier
- Gjennomgang, spissing av mål
- Arbeid med strategiene (ble ikke tid til å arbeide med
strategiene, men viktig at styringsgruppa arbeider med
dokumentet og kommer med innspill underveis i prosessen
frem mot 22.11)
Videre arbeid med deler
- Stab og støttefunksjoner – er punkt faggruppene har jobba med
og vil bli sett på når all informasjon foreligger etter 05.11
- Innovasjon og digitalisering – ikke tid til drøft i dag
Milepæler og konkretisering av arbeid for å ferdigstille
grunnlagsdokument og organisasjonsplan innen frist, inkludert
innhold i møte 16.11
- Grunnlagsdokument er en dynamisk prosess frem til levering –
ligger alltid oppdatert i prosjektportalen
Eventuelt
1. Samhandling og sømløshet i systemet – må jobbes mer med
etter at innspill er kommet inn
2. Spesialpedagogisk hjelp førskole – se over
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