Referat
Delprosjekt: K2 – Velferd og sysselsetting – Møte 5
Møtested: Skype-møte
Dato: 28.9.2018
Tid: 12.00 – 13.15
Møteleder: Anne Mette Liavaag
Deltagere:

Kommune/repr.

Stig Eivind Meisal
Kristin Molt Korsnes
Tone Gandrudbakken
Eirik Frøystad
Ann-Catrin Nyhammer
Tove Solheim Kristensen
Jan Einar Klungreseth
Anne Mette Liavaag
Per Åge Løvseth

Skodje/ HVO
Haram/Einingsleiar
Sandøy/Fagleiar
Skodje/Einingsleiar
Haram/HTV NSF
Skodje/HTV NSF
Ørskog/ Einingsleiar
Ålesund/komm.sjef
Ålesund/koordinator

Avbud:

Referat og konklusjoner:
26/18 a) Referat frå møte 9.9.2018 godkjent
b) Sakliste godkjent
27/18 «Siden sist….»
a) Status i de fem kommunene: Deltakerne i styringsgruppa formidlet status. Fellesnevner for
alle:
 Krevende for organisasjonene å fristille deltakere til faggruppene til alle
styringsgruppene.
 Stor spenning og forventning til ny kommune blant de ansatte
 Det oppleves at det er et udekket informasjonsbehov i organisasjonene.
b) Tilgang til alle kommunalområdene i portalen? Det er et felles ønske om tilgang til alle
kommunalområdene i portalen. Per Åge henvender seg til Ø. Hagen for å få dette på plass.
c) Tillitsvalgt i faggruppene? Det er ikke utpekt tillitsvalgt i faggruppene, noe som er etterlyst
av gruppelederne. De hovedtillitsvalgte orienterte om at det arbeides med problemstillingen,
men at faggruppene bare må arbeide videre selv om dette enda ikke er på plass.

28/18 Prosjekt-støtte fra prosjektledelsen
Prosjektledelsen har registrert at styringsgrupper og faggrupper kan ha behov for prosess-støtte. Det
er derfor under etablering et opplegg/verktøy som gruppene kan dra nytte av. Flere personer med
kompetanse i prosjekt/prosess-styring vil bli stilt til disposisjon.
Per Åge sender ut konkret informasjon når dette foreligger.
29/18 Status kunnskapsgrunnlag
Per Åge gikk kort gjennom status og påpekte nødvendige justeringer/oppdateringer som bør gjøres.
Dette ble tatt til etterretning.
30/18 Fremdrift i fag-gruppene. Har de behov for noe mer fra oss/andre for å gjennomføre
oppgaven?
Per Åge har vært i kontakt med gruppelederne om status. Alle gruppene har nå kommet i gang med
arbeidet iht. sine mandat.
31/18 Etablering av faggruppe Innovasjon og digitalisering. Hvem bør delta?
Forslag om at denne faggruppa bør bestå av en fra hver av de fire faggruppene, fortrinnsvis lederne,
pluss ev en fra styringsgruppa.
Det foreslås at denne gruppa etableres snarest mulig etter 22.10.18, med kort frist for levering av
notat/anbefaling.
Per Åge utarbeider forslag til mandat med utgangspunkt i notat fra Helge Veum.

Neste møte: Fredag 12. oktober kl 09 – 11 (SKYPE-MØTE) Per Åge kaller inn.

Ref. Per Åge Løvseth
Koordinator

