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

Styringsgruppe K4
Ålesund rådhus
29.08.18
kl.13.00-15.30
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
Synnøve Solevågseide (FO) og Unni Krogsæter (UDF)

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

SAK
16/18
17/18

18/18

TEMA
Godkjenning av referat og saker til eventuelt
Ingen saker til eventuelt
Referat godkjent med noen små justeringer
Gjennomgang av behov for å sikre god kommunikasjon
Formål:
- behov for å sikre god kommunikasjon tilgjengelig for alle
grupper
- omdømmebygging
- sikre eierskap til endringsprosesser
- alle skal bli hørt og oppleve å være informert
- #littmitt-nyeålesund (instagram)

ANSVAR

Ragnhild Norang

Konklusjon:
Kommunikasjon skal være fast punkt på møteagenda.
Kommunikasjonskontakt skal ha alle referat tilsendt, skal også ha
sammendrag til saker som skal ut i media (tenk: hvem, hva,
hvordan, hvorfor og når). Vi skal bli mer offentlige.
NB! Videreformidle møtetider.
Etablering av faggrupper og mandat
Forslag til mandat ble gjennomgått og justert, ligger i sharepoint
Konklusjon:
Avventer oppretting av innovasjons og digitaliseringsgruppen.

Ragnhild S følger
opp

18/18

19/18

20/18

Innspill til aktuelle personer til de andre faggruppene sendes inn
til koordinator. Frist til faggruppene for å levere 01.10
Vurdering av tillitsvalgte og verneombud sin rolle
Konklusjon:
Informasjonsflyt og involvering er ivaretatt i styringsgruppa.
Tillitsvalgte sin oppgave er drøfta i styringsgruppa, og det er felles
vurdert at tillitsvalgte/verneombud kan inviteres inn på
sak/problemstillinger i faggrupper. Styringsgruppa vurderer i
hvert tilfelle hvor og når tillitsvalgte/verneombud skal inn.
Når organisasjonsplanarbeidet startes må tillitsvalgte inn i
arbeidet.
Videre behov som må avklares
- Sjekke ut måter å involvere innbygger/bruker på i
prosessene fremover
- Benytte oss av prosjektportalen. Øivind Hagen er innkalt
til neste møte i styringsgruppa. Alle har med egen laptop
og sørger for at tilgang til prosjektportalen og K4 er
ordnet før møtet 12.09 kl. 12-15.30
- Styringsgruppe 05.10 Vurdere om prosjektrådmann, og
assisterende samt digitalisering/innovasjonsrådgiver blir
invitert til møtet sammen med lederne for faggruppene
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

