Møtereferat
Gruppe/tema:
Møtested:
Dato:
Tid:
Møteleder:

Styringsgruppe K6
Rådhuset, Haram kommune
25.1.2019
9:00 – 14:00
Ole Andreas Søvik

Deltakere:

Kommune:

Kjell Sindre Johansen
Kim Andrè Breivik
Frode Helland
Morten Sloth-Fjordside
May Therese Foss
Ole Andreas Søvik
Sol Slinning
Michael Werner
Haldor Lillebø
Kristin Nonsvik

Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Ålesund kommune
Sandøy kommune
Verneombud
Delta
NITO

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjennomgang av referat fra forrige møte
Gjennomgang av forslag til ny organisasjonsplan fra prosjektledelsen 24.1.2019
Kontroll av tallgrunnlag for bemanning
Svar på bestillings vedr. harmonisering NB se utsendt mal fra Breivik
Innmelding av medarbeidere til kartleggingssamtale
Eventuelt

Referat og konklusjoner:
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte
 Notat fra kommuneadvokaten i Ålesund: eiendomsforetaket vil ikke bli formelt opprettet før
nytt kommunestyre blir satt – bekrefter det vi sa sist.


Ellers ingen merknader.

2. Gjennomgang av forslag til ny organisasjonsplan fra prosjektledelsen 24.1.2019
 Det foreslås 3 virksomheter i stedet for 4 ved at plan og bygning/landbruk/kart og
oppmåling blir én virksomhet


Spesifikasjon av de to ledernivåene (virksomhets- og avdelingsleder)



3.3: K6 endret navn; «Miljø, by- og stadsutvikling», stabsområde også. De har også
plukket opp begrepsbruken indre/nordre/ytre. Innen 3 år bør VA, renovasjon + veg og
grønt slås sammen.



Styrings- og ledernivå. Innebærer at det blir færre lederstillinger; 107 mot 83.



Kommunalområde Miljø, by- og stadsutvikling: kun vist «Fagstab», inkl. en lederstilling
for støttefunksjoner. Ålesund Parkering har kommet inn under K6.



Kvalitetsarbeid? Vi må prioritere denne stillingen innenfor de 11 stillingene. Vi får en
controller, men denne ligger under økonomisjefen. Gruppa mener at det er behov for at
denne personen har en fysisk nærhet til avdelingen og forstår begrepsbruken.



Grunnseksjonen er en tilrettelegger og har en servicefunksjon, blant annet for
ekspropriasjonssaker. I ÅK er det kommuneadvokaten som har fullmakt til å skrive saker
om ekspropriasjon, derfor ville de ikke ha grunnseksjonen inn i sin virksomhet. Blir
spørsmål om uavhengighet.



Selvkost: kommunene leier inn folk til å vurdere dette. Noen kommuner mener at man
kan gjøre dette selv, noen mener at det er bedre å leie inn. For å vurdere dette bør man
få en samlet oversikt over ressursbruken - for alle kommunene. Følges opp i neste møte.



Brann: i forslaget til ny organisasjonsplan står det at det blir «få endringer». Gruppa
mener at dette må nyanseres – blant annet må organisasjonen legge til rette for
deltidsstillinger i kommunene utenfor Ålesund. Søvik har hatt møte med brannsjef i
Ålesund – har mottatt bemanningsplan for de. Dette gås gjennom på neste møte. Slik det
er nå er det ikke lagt opp til parallelbrannpersonale og annet personale i kommunene –
gruppa mener at dette bør gå parallelt for å ivareta de ansatte. Det må skje en avklaring
og kartlegging av nøkkelstillinger i brannvesenet, for å få en parallell prosess. K6 melder
inn til prosjektledelsen, tillitsvalgte følger opp med et skriv om det.

3. Kontroll av tallgrunnlag for bemanning


Noen småfeil. Dette legges ut i portalen, alle må gå gjennom og korrigere.



Hver kommune må hente opplysninger fra egen økonomiplan, og legge dette inn i malen som
Kim har utarbeidet. Lagres i mappe «Planlagte investeringsprosjekter». Prøv å rekke dette
innen onsdag!

4. Svar på bestilling vedr. harmonisering


De som sitter i K6 må gå til sine ressurspersoner og skaffe den informasjonen som trengs. Da
kan lederne gå inn i portalen og legge inn direkte (fordi de har tilgang). De andre ser hva som
har blitt lagt inn og kan supplere. Lagres i mappe «Harmonisering», her har alle lederne
tilgang.



Vi må ha en bemanningsplan som generelt beskriver arbeidsoppgavene som skal dekkes
innenfor eiendomsforetaket. Dette gjøres ikke for andre virksomheter.

5. Innmelding av medarbeidere til kartleggingssamtale


K6 har blitt bedt om å forberede arbeidet med kartleggingssamtaler. Noen blir kalt inn, mens
andre må selv melde sin interesse – også de som ikke nødvendigvis er opplagte kandidater, vi
bør være romslige. Jo fortere lederne er på plass, jo fortere får vi hjelp til å organisere ting på
en måte vi ønsker. Noen plasser blir det endringer, dette skal ikke være en videreføring av
dagens Ålesund kommune. Det er laget et standardskjema for kartleggingssamtaler, skal ha
kort varighet – eks. halvtime.
o De lederne som kjenner sine ansatte best må selv tenke gjennom hvem som er
aktuelle, og liste opp disse – og så komme med en positiv oppmuntring til ev. andre
om å melde sin interesse.
o Man bør ha samtaler også med alle de som blir fristilt

6. Eventuelt


Ørskog ønsket tilbakemeldinger fra gruppe om oppføring av nytt strøsandlager. De må ha
inn en ny løsning innen neste sesong. Må fungere ift. ny organisering. K6 har ingen
merknader til dette.



Vi må melde oss slik at vi får komme med innspill til fysiske lokasjoner (kulturskole,
kontorfasiliteter). Tilstandsrapport for slike bygg skal være ferdig 20.2.19.



Sandøy: K-2018/81. Utlysning av stilling som kommuneplanlegger senest januar 2019
hvis ikke de andre kommunene kan hjelpe til. Søvik kan prøve å svare i løpet av mandag,
etter koordineringsmøte. Kim tenker at hvis den skal utlyses, må den plasseres fysisk i
Ålesund.



Diskusjon om innkjøp og om dette skal ligge hos den enkelte virksomhet (f. eks. renhold)
eller hos innkjøp. Den enkelte leder burde ha det hele ansvaret – da har man et
utviklingsaspekt. Tett samarbeid mellom de som utfører/drifter og de som leder.

Neste møte: onsdag 30.1.2019 på Ørskog kl. 9.00.
Agenda:
- Godkjenning av referat fra forrige møte
-

Møteplan

-

Selvkost og videre møteplan

-

Bemanningsplaner for brann og gjennomgang av rapportering fra ÅBV

-

Oversikt over planlagte investeringsprosjekter

-

Videre arbeid med bemanningsplaner

-

Informasjon til ansatte underveis i organisasjonsarbeidet, kanaler for spørsmål/innspill

-

Eventuelt

May Therese Foss
Referent

