Møtereferat
Gruppe/tema: Styringsgruppe K4
Møtestad:
Skodje Rådhus
Dato: 15.08.2018
Tid:
10.30-15.00
Møteleiar:
Reidun T. Vikan
Deltakarar:

Kommune:

Anne Venke Myren
Else Steinshamn
Lene Solheim
Silje Vereide
Reidun Trones Vikan
Ragnhild H. Skjong
Stig Meisal

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

6/18

SAK
Innhenting av relevant informasjon fra de ulike tjenesteområdene i de
ulike kommunene
Innspill er kommet, adm. koordinator jobber med å systematisere

7/18

Mal for kunnskapsgrunnlaget

8/18

Konklusjon:
Vi er fri til hvordan vi vil forme dokumentet i denne omgang, men har noen
forslag som legges til grunn
Tabeller

9/18

Konklusjon:
Bruk av tabeller er nyttig og gir god oversikt. Ufullstendige tabeller sendes ut
for utfylling
Lokalisering

10/18

Konklusjon:
Oppdatert tabell sendes ut for å fylle mangler i etterkant av møte.
Oppnevning av ulike faggrupper (som skal godkjennes av
prosjektrådmann)
Konklusjon:
Aktuelle kandidater til gruppen diskutert, avventer til mer informasjon om
gruppen er klart.

ANSVAR

Ragnhild
sender ut

Ragnhild
sender ut

Mandatet til faggruppene må tydeliggjøres. Skal faggruppene være på fag
eller opprettes ut fra temaområder, er ikke avklart. Behovet for avklaring av
mandat er løftet opp til ledende koordinator.
Foreløpig innspill til hvilke avklaringer det haster å få avklart:
a. Barnevernvakt, avklaring, prosess er i gang
b. Tildeling av tjenester, plassering i kartet og betydning for
barn og familie
c. Ulike avlastningstiltak organisert i ulike virksomheter, og
kommunene har ulike tilbud, vil også bli tydeliggjort i
harmoniseringen
d. Barnebolig, avlastningstjenester til barn og unge <18, eller
frem til 23? Behov for avklaringer
e. Ulike dataprogram – må avklares
f. Flyktning og voksenopplæring, kantinedrift i Ålesund, NAV
g. Miljøretta helsevern, plassering i kartet
h. Behov for økt tilgjengelighet i barnevern utover vanlig
arbeidstid. Det er igangsatt et arbeid med å se på
tilsvarende i annen kommune

11/18

Konklusjon:
Jobber videre med viktige avklaringer og utfordringsbilde fremover mot
01.09
2. Veien videre
Hva er det vi mangler informasjon om
– utfordringsbildet må tydeliggjøres
29.8 Informasjonsdag med fagledere og teamledere
– Kommunalområde barn, familie og integrering skapes – viktige
innspill
o foreløpig ca 40 påmeldte
o kl. 09-13
o ulike tema ble diskutert
Ting å huske på i videre prosess:
- Hvordan skal informasjon være fremover –
kommunikasjonskontakt for styringsgruppa er viktig å bruk
Konklusjon:
Det lages en PP med kort oversikt over status Kunnskapsgrunnlag

Referent: Ragnhild H. Skjong (adm.koordinator/sekretær)

Ragnhild i
samarbeid
med Reidun

