Møtereferat
Gruppe/tema:
Møtestad:
Dato:
Tid:
Møteleiar:

Styringsgruppe K4
ID-huset, Haram
12.09.18
kl.11.30-15.00
Reidun T. Vikan

Deltakarar:

Kommune:

Anne Venke Myren
Else Steinshamn
Lene Solheim
Silje Vereide
Reidun T. Vikan (konst.leder) Ragnhild H. Skjong (adm.koordinator)
Stig Meisal
Ragnhild Norang (fråver)
Synnøve Solevågseide (FO)
Unni Krogsæter (UDF) (Fråver)

Nye Ålesund
Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Verneombud
Kommunikasjonskontakt
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt

SAK
18/18

19/18

20/18

TEMA
Godkjenning av referat og saker til eventuelt
Referat godkjent med noen små justeringer
5 saker til eventuelt, se under
Status kunnskapsgrunnlaget, innspill fra informasjonsdagen
- Kort gjennomgang av mangler i kunnskapsgrunnlaget
- Gjennomgang av oppsummering fra informasjonsdagen
med fagledere og teamledere 29.08
Positive tilbakemeldinger på nyttig dag, med mye gruppearbeid
og gode dialoger. Det kom inn viktige innspill til hva vi må ta med
oss inn i nye Ålesund.
Konklusjon:
Hver enkelt i styringsgruppa går inn og fyller ut mangler og
redigerer tekst.
Kulturbygging for gode arbeidsmiljø, og fortsatt satsing på tidlig
innsats, tverrfaglig samarbeid, lavterskel tilbud, blir viktig
fremover
Hovedmål, mål og strategier
Gruppearbeid – med fokus på hva positivt vi ønsker å oppnå i
arbeid med bruker, politikerne, lederne, ansatte,
samarbeidsparter, innbyggerne i Nye Ålesund kommune.
Gjennomgang av forslag til lederstrukturen i Nye Ålesund

ANSVAR
Reidun

Hver enkelt
deltaker i
styringsgruppa
har ansvar

-

Gjennomgang av høringsnotatet, der lederstrukturen står
beskrevet
Savner en utredning av hvordan fagleder, koordinator og
andre funksjoner skal organiseres

Konklusjon:
Gruppearbeid blir gjennomgått og skal legge grunnlaget for å
jobbe videre med målsettinger
Vedr lederstruktur, vil dette bli tema med prosjektrådmann 05.10
18/18

Ragnhild S følger
opp skriftelig
arbeid

Planlegging av progresjon og innhald i møter fremover
24.09
Tema: brukerinvolvering, deltakere til faggruppe digitalisering og
innovasjon, mål og strategier, formidle og informasjon ut
Se på behov for å etablere faggruppe innen samhandling for å
sikre samhandling på tvers av kommunalområder.
05.10
Prosjektrådmann og muligens assisterende prosjektrådmann er
invitert møtet. Teamledere, fagledere, og virksomhetsledere
inviteres inn denne dagen (jf inviterte 20.08).
02.11
Tema organisering: fagledere og teamledere og
virksomhetsledere, tillitsvalgte, og verneombud inviteres

19/18

Konklusjon:
Når en faggruppe har behov for å løfte opp utfordringer og
innspill i forhold til dagens struktur, er saksgang slik at behov må
skriftlig sendes til styringsgruppa.
Eventuelt
Har vi behov for å formidle noe ut på dette tidspunkt?
- tema 24.09
Spm ift oppnevnte ledere faggrupper
- Utpeking blitt gjort ut fra hvem styringsgruppa har
vurdert vil kunne lede prosessen, og hvem som har
kapasitet i september – må evalueres 05.10 for å se på
muligheten for å rokkere underveis siden det er blitt
skjevfordeling i denne omgang.
Spm fra faggruppe
- Behov for å definere begrepet Integrering og hva dette
omfatter
- Tiltaksteam/ressursbase: hvordan skal denne deles eller
osv. ift Fjord kommune barnevern. Interkommunale
selskap/samarbeid må tas inn i vurderingen ift hvordan vi

Kontaktperson
fra
styringsgruppa
sikrer flyt
Reidun følger
opp uavklarte
saker

20/18

vurderer organisering
- Haster å få avklart valg av program for helsestasjon
Prosjektportalen – arbeidsmøte
Gjennomgang og oversikt over hver enkelt sine utfordringer vedr
tilganger, og gjennomgang av de viktigste funksjoner inne i
programmet
Konklusjon:
Vi skal alle bruke prosjektportalen. Har vi spm vedr tilganger eller
utfordringer sender vi en mail til Øivind Hagen
Vurdere om lederne for faggruppene skal få tilgang og bruke
prosjektportalen til skriftlig arbeid

m/ Øivind Hagen

Hver enkelt sitt
ansvar for å
sette seg inn i og
ta i bruk
portalen

