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Referat og konklusjoner:
59/18 Harmonisering – gjennomgang av foreløpig notat
Kort gjennomgang av foreløpig notat – som ligger i Portalen. Ingen særskilte innspill eller
innvendinger mot notatet. Medlemmene i styringsgruppa ble oppfordret til å legge inn
innspill/korrigeringer fortløpende. Koordinator fullfører notatet innen tidsfristen.
60/18 Drøftingsmøte med faggruppene
Psykisk helse og rus: Gruppens leder Regina Steinberger og gruppemedlemmene Anita L. og Tove S
møtte.
Solveig orienterte om prosessen frem mot den organiseringen som er blitt valgt i kommunalområdet.
For virksomhet psykisk helse og rus betyr dette at det skal etableres en virksomhet og inntil åtte
avdelinger. På grunn av virksomhetens størrelse (ca 150 årsverk) kan virksomheten etablere en
assisterende virksomhetsleder.
Etter drøftinger med gruppa ble det besluttet:
- Faggruppa får et nytt skriftlig mandat som skal beskrive videre arbeidsoppgaver.
- Gruppa skal innen 15. mars legge frem et samlet forslag til organisering av virksomheten, og
så langt mulig foreslå innplassering av avdelingsledere og ansatte i disse avdelingene.
- Gruppa kompletteres med personer fra ledernivå i Haram, Skodje og Ørskog. Det foreslås
Kristin Molt Korsnes, Per Løkkeborg og Jan Einar Klungreseth.

Botjenesten: Gruppens leder Hildur Alvestad møtte. Gruppemedlem Heidi U (Haram) deltok på
Skype.
Solveig orienterte om prosessen frem mot den organiseringen som er blitt valgt. For
virksomhetsområde botjeneste betyr det fire virksomhet og inntil 17 avdelinger. Det kan vurderes
om de største virksomhetene kan etablere en assisterende virksomhetsleder, og de største
avdelingene kan etablere en assisterende avdelingsleder.
Etter drøftinger med gruppa ble det besluttet:
- Faggruppa får et nytt skriftlig mandat som skal beskrive videre arbeidsoppgaver
- Gruppa skal innen 8. mars legge frem et samlet forslag til organisering av virksomheten, og så
langt mulig foreslå innplassering av avdelingsledere, ass avdelingsledere og ansatte i disse
avdelingene.
- Gruppa kompletteres med Eirik Frøystad.
Måltidsproduksjon: Gruppens leder Anita Hole Hofseth møtte sammen med en samlet faggruppe.
Solveig orienterte om prosessen frem mot den organiseringen som er blitt valgt i kommunalområdet.
For virksomhet måltidsproduksjon betyr dette at det skal etableres en virksomhet og en avdeling.
Det poengteres at alle nåværende kjøkken inntil videre fortsetter med nåværende
produksjonsmetode.
Etter drøftinger med gruppa ble det besluttet:
- Faggruppa får et nytt skriftlig mandat som skal beskrive videre arbeidsoppgaver
- Gruppa skal innen 8. mars legge frem et samlet forslag til organisering av virksomheten,
kvalitetssikre antall årsverk og så langt mulig foreslå innplassering av kjøkkensjefer/fagledere
og ansatte i disse avdelingene.
- Gruppa skal gjøre vurderinger ift middag på døra, gjøre beregninger på kostøre og foreslå
felles pris for denne tjenesten.
Aktivisering og sysselsetting: Gruppas leder Rigmor Aaland møtte sammen med en av sine
gruppemedlemmer.
Solveig orienterte om prosessen frem mot den organiseringen som er blitt valgt i kommunalområdet.
For virksomhet aktivisering og sysselsetting betyr dette at det skal etableres en virksomhet og to
avdeling.
Etter drøftinger med gruppa ble det besluttet:
- Faggruppa må kvalitetssikre sine årsverk
- Gruppa skal arbeide videre med sitt behov for nye lokaliteter
- Gruppa skal innen 8. mars legge frem et samlet forslag til organisering av virksomheten, og så
langt mulig foreslå innplassering av avdelingsledere og ansatte i disse avdelingene.
61/18 Endret navn for kommunalområde Velferd og sysselsetting?
Det har kommet innspill på at kommunalområdets navn ikke er optimalt ift de virksomheter/tjenester
som virksomhetsområdet inneholder.
Temaet ble drøftet, og det ble foreslått nytt navn: «Aktivitet og velferd».
62/18 Videre møteplan
Det ble besluttet to nye skype-møter:
- Fredag 15. februar
- Fredag 22. mars
Innkalling er sendt i Outlook.
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