Referat
Delprosjekt: K2 – Velferd og sysselsetting – Møte 3
Møtested: Ålesund rådhus - Rom 470
Dato: 31.8.2018
Tid: 10.15 – 14.30
Møteleder: Anne Mette Liavaag
Deltagere:

Kommune/repr.

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

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

Avbud:
Ingrid Hjelle

Ørskog/Kommunikasjonskontakt

Referat og konklusjoner:
13/17 a) Referat - 5.7.2018 godkjent
b) Innkalling godkjent

14/18 Presentasjon kommunikasjonskontakt
Utsatt til et senere møte

15/18 Ferdigstille kapittel 3 og 4 i kunnskaps-grunnlaget?
Kunnskapsgrunnlag gjennomgått og justert.
Avklaring og konklusjoner:
 Frist for å levere tekst/tall: fredag 7. september
 I tabellene defineres «leder» som en person med personal og budsjettansvar

16/18 Etablering av arbeidsgrupper, avklaring av mandat
Avklaringer/konklusjoner:



Hver arbeidsgruppe/kommunalområde har fått pålegg om å etablere en egen faggruppe for
innovasjon og digitalisering. Vi velger å vente med å etablere denne gruppa, men legger i
første omgang inn i mandatet til de andre gruppene å arbeide med disse temaene. Dette er
avklart med Astrid Eidsvik.



Øvrige faggrupper vi vil etablere:
o Botjenester for utviklingshemmede 18+
o Måltidsproduksjon
o Hjelpemiddelformidling
o Aktivisering og sysselsettingstilbud for fysisk og psykisk funksjonshemmede



Brukermedvirkning i faggruppene?
Prosjektledelsen vil vurdere dette nærmere. Brukere kan gjerne involveres, men man må
være bevisst på hvordan. Innhent gjerne råd fra prosjektledelsen.



Samling for faggruppene?
Viktig å få etablert gruppene og satt de i gang. Det foreslås en kick-off-samling – f.eks på
NMK – der vi forslagsvis kan ha foredrag om innovasjon og digitalisering.
Anne Mette sjekker muligheten for samling på NMK. Detaljert program må bearbeides
senere. Dato: Fredag 28. september.(Uke 39)



Medlemmer i faggruppene?
I utgangspunktet en fra hver kommune, men det må bli opp til hver enkelt kommune å
vurdere dette ift muligheten for å avgi ressurser til gruppene.
Alle melder (avklarte) navn til Per Åge innen 7. september.



Konstellasjon i faggruppene?
Gruppene bør ha en definert leder. Hver kommune må avklare potensielle ledere fra sin
kommune. Meldes til Per Åge innen 7. september.



Frist for leveranse fra faggruppene: Mandag 22. oktober.(Uke 43)



Mandat til faggruppene?
Anne Mette og Per Åge vil etterlyse mal, og deretter utarbeide forslag til våre faggrupper.
Oppstart faggrupper: Uke 38.



Punkter i et mandat?
o Ta utgangspunkt i utarbeidet kunnskapsgrunnlag
o Forholde seg til overordnede mål for nye Ålesund
o Må holde seg innenfor dagens ressurser
o Avklare former for brukermedvirkning
o Må tillate seg selv å tenke innovativt
o Ev vurdere ROS-analyse
o Mulige KOSTRA-tall/SSB?
o Beskrive utfordringsbildet, og problematisere…
o Beskrive mulighetene ift innovasjon og digitalisering
o Beskrive ulike forslag til løsning og organisering, og tilpasse dette til ny geografi
o Beskrive en konkret anbefaling
o Beskrive lederstruktur
o Beskrive mål, og strategier for å nå målene
o Beskrive lokalisering av tjenestene



Melding til prosjektorganisasjonen om grupper

17/18 Prosjektportalen
Kort gjennomgang av prosjektportalen. Per Åge har lagt inn flere nye mapper som alle har tilgang til.
Innkalling og referat blir heretter lagt inn på dette området.

18/18 Avtale videre oppgaver i gruppa.
Neste møte 10. september blir et Skype-møte. Tidspunkt : 10.30 - 12

Ref. Per Åge Løvseth
Koordinator

