Referat fra styringsgruppe
Gruppe/tema: Styringsgruppe K4
Møtestad: Ålesund familiesenter gamle posthuset, Korsegata 4, 1. etg.
Dato: 24.09.18
Tid: 12.00-15.00
Møteleiar: Reidun T. Vikan
Deltakarar:
Anne Myren
Else Steinshamn
Lene Solheim
Silje Vereide (fravær)
Reidun T. Vikan (kons.leder)
Ragnhild H. Skjong (adm.koordinator)
Stig Eivin Meisal
Synnøve Solevågseide
Unni Krogsether
Ragnhild Nordang (fravær)

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

SAKSLISTE
SAK
18/18
19/18

KL.
12

TEMA
Godkjenning av referat, evt saker
Brukerinvolvering og informasjon ut
Hvordan, omfang, hvem, når
• Gode og likeverdige tjenester, politiske signal
• Invitere oss inn til dialogen, ungdomsråd (alle 5
kommunene), råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (RMF) (Ørskog og Skodje), Rådet for
likestilling og funksjonshemmede (Ålesund), Rådet for
funksjonshemmede (Haram), eldrerådet (alle 5
kommunene)
• Brukerorganisasjoner - dialogmøtene som Ålesund har
(NFU Ålesund/Sula/Giske, FFO og autismeforeninga
regiondekkende)
• Brukerutvalg (Ålesund), tjenesteutvalg (Haram)
• Foreldrerådsutvalgene (FAU) Barnehagene?

ANSVAR
Reidun
Reidun

Hva er målet med å involvere brukerstemma:
• Vi må ha dialogen med brukerstemma
• Prosessen er viktig – Hva er viktig for deg?
• Forpliktende samhandling mellom tjenestene for å sikre
sømløshet - K3-K4 og evt andre kommunalområder som K5
• Skal vi ha spørreskjema og hva skal vi spørre om?

20/18

12.30

Konklusjon:
Reidun løfter opp forslag om bred dialogkonferanse for flere av Kområdene, for dialog og involvering “Hva er viktig for deg?”
Vurdere spørreskjema for utfylling. Ta opp hvordan sikre dialogen
med bruker, med prosjektrådmann 05.10
Faggrupper
Digitalisering og innovasjon - hvordan rigger vi denne?

Reidun

Konklusjon: Vi tar igjen avklaring av hvordan vi rigger en
digitaliserings og innovasjonsgruppe etter 01.10 når faggruppene
har levert første innspill.
Kartleggingsskjema for utfylling sendes ut til alle virksomhetsledere
for utfylling – frist 31.10

21/18

13.30

22/18

14.15

Samhandling og sømløse overganger – faggruppe?
Konklusjon:
Utsatt sak
HOVEDMÅL, mål og strategier
Føringer for mål og strategier:
• Vi skal ha mål som er målbare - visjonen er felles for hele
Nye Ålesund kommune
• Målene og strategiene skal være for K4 fra 2020
Planlegge 05.10, dag med teamledere/fagledere, og
virksomhetsledere 09-12
Fremtidig organisering:
• Hva ser vi for oss?
• Gjennomgang av forslag til grovskisse for K4
Konklusjon:
• Styringsgruppa går gjennom dokument fra Asker kommune
• Leder for Styringsgruppa jobber litt videre med grovskissen
for gruppearbeid 05.10, sender ut til styringsgruppa for
innspill før neste samling
Avklaring mulighet for å flytte områder mellom
kommunalområder, som skal løftes opp til prosjektrådmann:

Reidun

Reidun

•
•
•
•

•

Koordinerende enhet/tildeling av tjenester i eget
kommunalområde? – Livsløpstenkning?
Barn med behov for somatisk oppfølging bør ligge til K1 –
samhandle med K4
SLT – koordinator - bør flyttes til stab – samordnes med
beredskaps- og folkehelsekoordinator
Samkjøring av introprogram og norsk/samfunnsfag samt
programrådgivning (sende over til faggruppe Integrering
for uttale) (forslag om virksomhet - EMI – Enhet for
mangfold og integrering)
Miljøretta helsevern – ligger ulikt organisert, både i stab og
helsestasjon – tilsyn bør legges til stab

Interkommunale samarbeid med Fjord kommune
• Barnevern
• Barnevernsvakt
• Jordmor
Krisesenter skal fortsatt være interkommunalt

23/18

14.45

Konklusjon:
Sende over behovene for rask avklaring etter møtet i dag.
Eventuelt
Ingen saker

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

Reidun

