Referat
Delprosjekt: K2 – Velferd og sysselsetting – Møte 11
Møtested: Haram rådhus
Dato: 9.1.2019
Tid: 08:30 – 15:30
Møteleder: Solveig Aarø
Deltagere:

Kommune/repr.

Regine Bruteig
Kristin Molt Korsnes
Tone Gandrudbakken
Eirik Frøystad
Jan Einar Klungreseth
Tove Solheim Kristensen
Ann-Catrin Nyhammer
Solveig Aarø
Per Åge Løvseth

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

Referat og konklusjoner:
55/18 Harmonisering – gjennomgang av arbeidsmal/tilbakemeldinger fra kommunene
Innsendte notat ift harmonisering av rutiner, prosedyrer, reglement og avtaler ble gjennomgått og
drøftet. Per Åge lager utkast til notat.
56/18 Organisering av organisasjonsplan K2 – behov for justeringer?
 Det er besluttet at virksomhet psykisk helse og rus skal flyttes fra kommunalområde 1 til
kommunalområde 2.
Psykisk helse og rus er et område i vekst, og vil medføre at virksomheten sannsynligvis vil vokse
til opp mot 150 årsverk innen 1.1.2020. Deling til to virksomheter bør dermed vurderes.
Det ble besluttet å invitere denne faggruppa til neste møte i styringsgruppa for nærmere drøfting
av organiseringa.
Per Åge legger over alle notat i Portalen fra K1 til K2 som gjelder denne faggruppa, og alle i
styringsgruppa må lese dette innen neste møte.


En mulig organisering av felles stab K1-K2-K4 ble drøftet. Solveig gjennomgikk et forslag til
bemanning som hun skal drøfte videre med lederne i K1 og K4.



Botjenester Nordre er noe uavklart. Eirik tar et initiativ sammen med Kristin og Jan Einar og
fordeler årsverk og boliger inn i de fire avdelingene som er planlagt i denne virksomheten.
Faggruppa for botjeneste inviteres til neste møte i styringsgruppa for nærmere drøfting av
organiseringa.



Avlastning 18+: Se sak 52/18



Måltidsproduksjon: Ikke avklart hvilke stillingsbenevnelse nåværende kjøkkensjefer skal ha.
Solveig vil sjekke dette opp ift ny plan for stillingsbenevnelse i nye Ålesund.
Faggruppa inviteres til neste møte i styringsgruppa for nærmere drøfting av organiseringa.



Nødvendige justeringer i organisasjonsplanen vil bli gjort av Per Åge.

57/18 Avlastning utviklingshemmede 18+ - ny gjennomgang
Det viser seg at tilbudet avlastning til utviklingshemmede 18+ ikke har kommet med i vår presentasjon
av organisasjonen. I Ålesund er dette tilbudet imidlertid ivaretatt i oversikten i kommunalområde 4.
Konklusjon:
Alle kommunene må melde tilbake til koordinator antall plasser, antall årsverk og beregnet økonomi i
dette tilbudet, samt gjøre en vurdering av hvordan/hvor denne tjenesten skal organiseres.
58/18 Lokalisering – hvor skal virksomhetsledere lokaliseres i de nye virksomhetene?
Styringsgruppa drøftet mulige modeller for lokalisering – uten å konkludere:
- Virksomhetsledere sitter hver for seg med best mulig geografisk nærhet til sine tjenestested
- Samlokalisering av virksomhetsledere med like tjenester, og mulighet for felles merkantile
funksjoner – f.eks alle fire virksomhetsledere i botjenesten i samme kontorfellesskap.

Neste møte: Fredag 25.1.2019 i Ålesund (08 – 15.30)

Ref
Per Åge Løvseth

