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

Styringsgruppe K6
Rådhuset, Skodje kommune
5.2.2019
8:30 – 14:00
Ole Andreas Søvik

Deltakere:

Kommune:

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

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

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av referat fra forrige møte
Møteplan (med grunnlag i dokument fra ledelsen)
Selvkost: Skype-møte med Momentum v/Krekvik
Forslag til sammenslåing av P+B, Landbruk og Kart og oppmåling
Dialogmøte med brannsjefen i ÅBV v/Thorsen
Kontorplasser v.2: kan bli justeringer
Eventuelt

Referat og konklusjoner:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
 Ingen merknader.
2. Møteplan (med grunnlag i dokument fra ledelsen)
 Prosjektledelsen har avlyst ledermøte, og har ikke kommet med ytterligere fremdriftsplan
som vi kan jobbe ut fra. Ny frist for harmonisering blir sannsynligvis ca. 15.2.19.
 Styringsgruppa setter opp møter én gang i uka slik at vi får satt av tid, så kan vi ev. avlyse hvis
det ikke er nødvendig med møte.
3. Selvkost: Skype-møte med Momentum v/Krekvik
 Søvik har hatt kontakt med Krekvik og fått oversendt epost med tentativ fremdriftsplan. Det
er ikke planlagt flere møter før slutten av februar. Det er behov for å diskutere veien videre –
det er blant annet fremlagt flere måter å beregne gebyr på, dette må avklares.





Faggruppene har selv sett på selvkost, det er ikke nedsatt en egen arbeidsgruppe. Gruppa
mener at det er viktig at vi har et fåtall personer som kan forholde seg til Momentum, slik at
de får en klar bestilling for videre arbeid. Gruppa bestemte at styringsgruppa (med unntak av
tillitsvalgte) møter Momentum, og gir et signal om at vi ønsker kun å forholde oss til én
person der (styringsgruppa ønsker primært oppfølging fra Krekvik, da han har god kjennskap
til alle de involverte kommunene).
Styringsgruppa mener at gebyr for VA, byggesak og oppmåling harmoniseres fra første dag
slik at politikerne får kun ett gebyrregulativ å forholde seg til.

4. Forslag til sammenslåing av P+B, Landbruk og Kart og oppmåling
 Det har blitt stilt spørsmål fra landbruksavdelingen om navnet på kommunalområdet («Miljø,
by- og stadsutvikling») og at «landbruk» som sådan ikke kommer så godt frem. Gruppa
mener at «miljø» dekker landbruksdelen, og ønsker ikke å melde inn endringer til
navneforslaget.
 Diskusjon om de faktiske oppgavene og rollen de nye stillingsbenevnelsene får. Ut fra
organisasjonsplanen er fagstaben lagt i styringsnivå 2. Gruppa mener imidlertid at hvis
matriseorganiseringen skal fungere, må fagstaben løftes til styringsnivå 1 – slik at de får
myndighet og følgelig autoritet til å kunne ta avgjørelser – og ev. skjære gjennom overfor
avdelingsledere under.
 Gruppa ønsker at det blir gjort en sjekk på stillingsbenevnelsene slik at man forsikrer seg om
at lik tittel har like oppgaver. Det må være et fokus på å balansere – det siste forslaget til
organisasjonsplan (d. 24.1.2019) gir en ubalanse (les: rektor på skole blir virksomhetsleder
mens tidl. virksomhetsledere på teknisk «nedgraderes» til avdelingsleder). Ved at
organisasjonsplanen legger opp til at stillingskodene er fastsatt ut fra begrepsbruken i
tariffavtalen, blir det en ubalanse mellom de ulike kommunalområdene – og vi vil risikere
problemer med rekruttering.
 Hvis matriseorganiseringen skal fungere, må vi si fra om at fagstabsavdeling løftes til
styringsnivå 1. De i stab må ha myndighet og autoritet for å kunne ta avgjørelser og ev.
skjære gjennom overfor avdelingsledere.
 Gruppa foreslår at avdeling for ledningskartverk legges inn under avdeling for prosjektering
og utbygging – med egen fagleder. Dette er grunnet i størrelse og nærhet til fagmiljø.
 Søvik skriver et notat som sendes over til prosjektledelsen slik at dette blir klart til
drøftingsmøte 6.2.
5. Dialogmøte med brannsjefen i ÅBV v/Thorsen
 Se punkt under Eventuelt
6. Kontorplasser v.2/lokalisering
 Lokaliseringsgruppa er i gang. Det jobbes med en fordeling mellom rådhusfunksjoner i
Ålesund og det som kan plasseres andre steder. Søvik har fått skjema til utfylling om
framtidig kontorbehov, denne ble utfylt i møtet:

Avdeling
Leiar og fagstab

Verksemd
Vatn, avløp og renovasjon
Veg og grønt
Plan, byggesak og
landbruk/Kart oppmåling og
geodata

Lokasjonar Driftspersonell/
utestyrke




Årsverk
11
40 ( 10 r + 30 bf)
9 (gjesteplasser)
20
9 (gjesteplasser
50
25
0

Lokalisering
Ålesund
Ålesund (Borgundfjordvegen)
Tverrfagleg personell i basar ved Skodje, Ørskog, Sandøy
Ålesund (Borgundfjordvegen)
Tverrfagleg personell i basar ved Skodje, Ørskog, Sandøy
Ålesund
Brattvåg (gjelder også VAR og VG)
Innbyggjartorg i alle kommunar.

Som i dag

Innbyggertorg: disse skal læres opp til å kunne svare på tekniske spørsmål – det er altså ikke
meningen at de på ingeniørnivå skal sitte der.
Gruppa er bestemt på at VA + VG må flytte ut til Borgundfjordvegen (under forutsetning om
at de får midlertidige brakker for å tilfredsstille arbeidsmiljøbestemmelser), dette kommer
frem i tabellen.

7. Eventuelt
 Status på harmonisering: uklar bestilling. Prosjektledelsen jobber med presisering, og ny frist
blir ca. 15.2.19. Kommunene må fortsette å fylle inn i malen, Slinning har lagt inn ett ark for
hver faggruppe. Kommunene skal inn i selve regnearket. Byggesak er ferdig, men de har ikke
lagt inn i malen på portalen – har sirkulert på epost. Da det fortsatt er noe usikkerhet om hva
som skal fylles inn, bør man heller fylle ut for mye enn for lite. Gruppa må huske å sjekke
status noen dager før fristen for å ha kontroll.
 Status på planlagte investeringsprosjekter: mangler finpussing. Søvik purrer på Helland og
Kongsvik om poster som skal inn. Dette er deler av vårt svar på harmoniseringsspørsmålet,
en foreløpig grov oversikt.
 Søvik orienterte om spørsmål stilt til prosjektledelsen om fremdrift. Vikhagen har svart at
prosjektledelsen har etterspurt mer konkrete opplysninger fra personalavdelingen. De skal
finjustere bemanningsplanene som vi har sendt inn. Dernest kommer rådmennene med ei
liste over kandidater til kartleggingssamtaler, disse kommer enten rett før eller rett etter
helga. Prosjektledelsen har dårlig tid til innplassering av alle ansatte (frist 1.4.2019), og det
har blitt uttrykt skepsis til å tillate «alle» utenfor lista å melde sin interesse – frykt for at det
kan bli mange og en uhåndterlig situasjon. Gruppa mener at dette er irrelevant, da det er
viktig at alle som vil i alle fall får muligheten til å melde sin interesse. Dessuten tar
kartleggingssamtaler lite tid, og det skal ikke være noe problem å få gjennomført mange
samtaler på kort tid. Gruppa mener dessuten at det kan skade organisasjonen dersom man
ikke gir de ansatte mulighet til å melde seg. Det er viktig at alle føler seg inkludert og at de
har en faktisk mulighet til medvirkning i sin egen arbeidssituasjon.
 Spørsmål om utvalgsområde: i hvor stor grad har de i foretak anledning til å være med i
rekrutteringen - og omvendt? Det ble stilt spørsmål om de som har lederstillinger i dag har
krav på å beholde disse i ny kommune – gjelder også eks. brann. Det er viktig at det ikke er
bare de i dagens Ålesund (eiendomsforetaket og brannvesenet) som skal videreføres i nytt
foretak, her må også de med samme jobben i de andre kommunene få lik mulighet til å bli
vurdert.



Det ble stilt spørsmål om fellesnemnda har hjemmel til å ansette ny daglig leder i
eiendomsforetaket, ut fra departementets svar (som orientert fra Lillebø) er dette tvilsomt.
Gruppa mener at en mulighet vil være at eiendomsforetaket organiseres som en midlertidig
kommunal virksomhet først, slik at ledelsen får innplassert folk og samtidig legger opp til en
sak for det nye kommunestyret slik at de får vedtatt et nytt foretak. Da får man ivaretatt de
ansatte og de får være med på den samme prosessen som resten av organisasjonen. Det
samme kan gjøres for brannvesenet. Her kan de enkelte lederne i K6 selv snakke med sine
rådmenn for å forsikre seg om at de som skal ha muligheten til kartleggingssamtale får denne
muligheten. På grunn av tidspress kan det være en god løsning at det blir tatt opp i
kartleggingssamtaler med de som i dag er ansatt i eiendom og brann. Husk også lederne på
drift.

Neste møte: onsdag 13.2.2019 på rådhuset i Ålesund kl. 9:00.
Agenda:
-

Godkjenning av referat fra forrige møte
Møteplan/oppgaver ut fra ny informasjon fra prosjektledelsen
Eventuelt

May Therese Foss
Referent

