Mandat
Faggruppe 4:
Leiar:
Kontakt i K6:

Veg, anlegg og park
Oddvar Kongsvik
Irene Kalstad Aase

Deltakarar:
Kjell Rune Jøsvoll Avdelingsingeniør Fagansvarlig Veg (Eigedom og Teknisk
Drift)
Magnar Kvalvik (brannsjef til nyttår, VA)
Sunniva T. Sanden. Morten Sloth-Fjordside deltar i møter avhengig av behov.
Oddvar Kongsvik (virksomhetsleder VAP)
Camilla Waagbø Nielsen

Kommune:
Nye Ålesund
Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
NITO - Haram

Denne arbeidsgruppa skal ivareta kommunens produksjon innan nyanlegg, drift og vedlikehald av
kommunale veier, definerte grøntområder, utomhusanlegg og anlegg, samt utføre anlegg for vann og
avløp. Den skal også sikre forvaltning av de realverdiar som kommunens vegnett, parker og
grøntområder/utomhusanlegg mv. representerer. Den kommunale planlegging og prosjektering skal
ivaretakast, og det skal vere myndeutøving, forvaltning og saksbehandling i samsvar til lover og
forskrifter på aktuelle områder.
Innbyggarane i nye Ålesund skal oppleve et likeverdig tenestetilbod. I følge intensjonsavtalen skal
basistenestene i hovudsak være lokalisert slik de er i dag, og det er en målsetting om å kunne gi
tilbod lokalt, evt gjennom mobile løysningar for meir spesialiserte teneste.
•

Gruppa skal kort beskrive dagens tilbod (tal lokale/arbeidsstader, stillingar mv.) - sjå vedlagt
kartlegging

•

Gruppa skal beskrive spesielle utfordingar (rekruttering, lokaliteter, kompetanse mv. som det
er viktig å ta omsyn til i det vidare arbeidet).

•

Gruppa skal komme med innspel til forbetring av tenestene for å oppnå en best mulig og
likeverdig teneste til innbyggarane.

•

Gruppa skal komme med innspel til kva som er viktig å ivareta når nytt organisasjonskart skal
teiknast.

•

Gruppa skal beskrive oppgåver som evt. blir ivaretatt på ulikt nivå i kommunane

•

Gruppa skal evt. påpeke områder der det er kritisk å få avklaringar/finne løysningar før ny
kommune er på plass 1.1.20.

•

Gruppa skal gi innspel i forhold til behov for stab- og støtteteneste.

•

Gruppa skal gi innspel til samarbeid på tvers og internt - kva arenaer skal nyttast

•

Gruppa skal gi innspel i forhold til Innovasjon og digitalisering av tenestene

•

VIKTIG: Gruppa skal gi innspel til kva mål tenesta skal ha og strategiar for å nå måla. Bruk
kommunane sine uttalte mål og strategiar i vedtekne kommuneplanar, handlingsplanar,
driftsavtalar m.v. og intensjonsavtalen i dette arbeidet. Vi må samle oss om felles mål og
strategiar som skal inn i kommunen sin nye kommuneplan, samfunnsdel.

Frist: 21.10.18 for å levere kortfatta, skriftlig innspel til styringsgruppa. Gruppa kan få ytterlegare
oppgåver.
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