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

Styringsgruppe K6
Ørskog rådhus, Lauparen
14.09.2018
9:00 – 11:10
Kim Andrè Breivik

Deltakarar:

Kommune:

Kjell Sindre Johansen
Kim Andrè Breivik
Frode Helland
Morten Sloth-Fjordside
Ronny Frekhaug
Irene Kalstad Aase
Haldor Lillebø
Bente Glomset Vikhagen – ass. prosjektleder gjest

Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Ålesund kommune
Delta, Haram
Nye Ålesund

Meldt forfall: Kristin Nonsvik og Michael Verner
Saksliste:
1. Bente: Forventninger til styringsgruppa og sak om Eiendom
2. Faggrupper – kort gjennomgang av forslag til mandat
3. Eventuelt

Referat og konklusjonar:
1.
Det skal fremmes sak for fellesnemnda, 8. november 2018, som gjelder valg av modell og
styringsform for Eigedom. Saka og vedtaket vil være avgjørende for hvordan organiseringa av
Eigedom vil bli i ny kommune frå 1.1.2020. Dette får videre betydning for arbeidet vårt. Bente
Glomset Vikhagen orienterte om dette og det ble diskusjon og innspill fra møtedeltagerne i møtet.
Selv om styringsformen ikke er avgjort for området Eiendom, eiendomsdrift, reinholdsdrift og
forvaltning, bør vi likevel arbeide med området. Som styringsgruppe bør vi komme med vår
anbefaling om hvordan framtidig organisering bør være for å ivareta oppgavene best mulig. Fordeler
og ulemper med å samorganisere tjenestene innenfor eiendom, hvordan få til en mer sammenheng
mellom tjenestene, skal vi mene noe om. Vi bestemte oss for å invitere daglig leder Bjørnar Helland i
ÅKE KF til vårt neste møte, som et ledd i kartlegging av fordeler og ulemper med foretaksmodellen.
De ble også bestemt at Morten skulle utarbeide forslag til oppgave/mandat til T1 Eigedom og klarere
dette med møteleiar slik mandatet ble klart før møtet i T1 onsdag 19/9-18. Dette slik T1 starter
arbeidet med å snakke om organiseringen selv om virksomhetsformen ikke er avklart.

Vi bestemte også å invitere Malin Piegsa for å få prosesshjelp (jf ressursperson i helpdesk) til vårt
neste møte.
Det ble stilt spørsmål om virksomhetsledere i Ålesund for henholdsvis Eiendomsdrift og
Reinholdsdrift bør inviteres inn i gruppa som allerede er etablert for Eiendom. Det ble ikke
konkludert utover at arbeidet innenfor Eiendom ikke må stoppe opp som følge av uavklart
styringsform.

Konklusjon: Prosjektorganisasjonens tidsplan skal følges så langt råd.
2.
Mandata ble kort nevnt i møtet. Det ble lagt inn en korrigering under første og siste kulepunkt i
mandatene. Det ble deretter bestemt å sende ut mandatene. Følgende tekst ble brukt i utsendelsen
til oppnevnte ledere av faggruppene: «Her kommer mandatet dere bes om å svare ut. Bruk gjerne
mandatet som mal for rapporteringen ved å skrive tilbakemeldinger under hver overskrift/kulepunkt.
Vedlagt følger også en foreløpig kartlegging som er gjort av styringsgruppa K6 og lenke til aktuelle
dokumenter som ligger på www.nyealesund.no mv.»
3.
Bente orienterte: Helpdesk til styringsgrupper og faggrupper er under utarbeidelse. Det skal være et
møte onsdag 19/9 vedrørende helpdesk – tanken er at det skal gis bistrand til å gjennomføre møter,
hvordan nå mål for møtet, arbeidsmetoder mv. Straks mer er klart vil Bente Glomset Vikhagen sende
ut informasjon om tilbudet.
Vi bestemte også å utvide møtene vi har satt opp tidsmessig. Møtene bør ha et hovedtema og en
uttalt målsetting. Prosesshjelp bør søkes fra helpdesken. Det var enighet om at Skapemøte fungerte
godt.
Det er forventet at kommunalsjef for Tekniske tenester vil være avklart før utgangen av september.
Vedkommende skal tiltre vår styringsgruppe.
Neste møte er 05.10.2018, Skodje rådhus. Møte ble besluttet utvidet til et dagsmøte, med tema og
prosessplan. Mål for møtet: kartlegging av foretaksmodellen, fordeler og ulemper for
organisasjonsformer. Prosesshjelp.

Irene Kalstad Aase
Referent

