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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
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Ragnhild
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Arbeid med organisasjonsplan
Navn på virksomheter
- Skal være enkle og lett gjenkjennelig
Dissens i forhold til forslag som er kommet inn
- Det er kommet inn dissens etter at forslagene ble presentert fra
faggruppene 16.11 fra flere hold. Noe av begrunnelsen fra
dissensene er for lite tid til prosess og for kort tid til å bearbeide
og finne gode felles løsninger.
- Styringsgruppa jobber videre med organisasjonsplan ut fra
innspill fra faggruppene sine innleveringer og dissenser.
Organisasjonsplan – viktige prinsipp
- enkel og oversiktlig struktur
- ansvar og mynde til leder skal være nær bruker
- desentraliserte tjenester der folk bor –
møteplasser/innbyggertorg?
- det skal skilles mellom forvaltning og utfører/tjenesteyting

-
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to styringsnivå: kommunalsjef 1 og virksomhetsleder 2
kommunalsjef skal ha fagstab
tenke robusthet
lederstøtte – personalavd skal styrkes og dette vil medføre mer
frigjort tid til ledelse
Inndeling vil avhenge av skolekretser og barnehager, ift hvordan
innsatsteam osv blir fremover. Blir svært viktig med god samhandling
med Oppvekst (K3) både på administrativt og operativt nivå.
- Forslag om å etablere årshjul i samarbeid med Oppvekst for
avklaring på hvem gjør hva, hvor og når både inn mot
barnehage og skole
- HORISONTALT samarbeid
Vedrørende Flyktning
Viktig med forpliktende samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og
flyktning i nye Ålesund Kommune
Ressursbase – familiestøttende tiltak
- Se på de ulike tiltak vi har og trenger og definere dem inn på
nivå, universelt, selektert og indikert nivå
- Viktig ift innføring av pakkeforløp psykisk helse barn og unge
Barnevern opp mot ressursbase
- Hvordan ivareta tidlig intervensjon
- Viktig å skille mellom basistjeneste og hva som er
spisskompetanse
- Viktig at tiltak som skal iverksettes via barnevern blir prioritert
Kartlegging av innovasjon og digitalisering
- Det er igangsatt en prosess fra innkjøp for å få på plass de
verktøy som haster før 01.01.20. Dette er tidkrevende
prosesser, derfor blir det igangsatt prosess. Verktøyet på
barnevern er først ut (bv vakt, mobilt bv mv)
- Det blir nedsatt en arbeidsgruppe med repr fra Ålesund, Haram
og Skodje (Storfjord bv)
Eventuelt
Ingen saker til evt
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