Referat
Delprosjekt: K2 – Velferd og sysselsetting – Møte 6
Møtested: Skype-møte
Dato: 12.10.2018
Tid: 09:00 – 11:15
Møteleder: Solveig Aarø
Deltagere:

Kommune/repr.

Stig Eivind Meisal
Kristin Molt Korsnes
Tone Gandrudbakken
Eirik Frøystad
Ann-Catrin Nyhammer
Jan Einar Klungreseth
Solveig Aarø
Per Åge Løvseth

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

Avbud:
Tove Solheim Kristensen

Skodje/HTV NSF

Referat og konklusjoner:
32/18 a) Referat fra møte 28.9.2018 ble ikke gjennomgått
b) Sakliste godkjent
33/18 Presentasjon av ny kommunalsjef – Solveig Aarø
Solveig Aarø er tilsatt som kommunalsjef i kommunalområde 2, og går dermed inn som leder i
styringsgruppe K2.
Solveig presenterte seg selv.
34/18 Dialog med gruppelederne i faggruppene. Hvor langt er de kommet? Behov for støtte?
Brukermedvirkning? Innspill til arbeidet fra styringsgruppa? Etc..
Daniel Røkke og Hildur Alvestad meldte avbud til møtet rett før møtestart, og Ida Skotheim har ferie.
Ingen av disse gruppene var derfor representert i møtet.
Rigmor Aaland møtte – og orienterte om det pågående arbeidet i faggruppe «Aktivisering og
sysselsetting». De har planlagt et møte til før fristen for levering av sitt notat. Solveig ba om å bli kalt
inn til dette møtet.
35/18 Etablering av faggruppe «Innovasjon og digitalisering»
Forslag til mandat er laget. Dette vil bli sendt ut til styringsgruppa for uttale. Det bes om snarlig
tilbakemelding på forslaget.

Det tenkes at denne gruppen skal bestå av gruppelederne i faggruppene + Frank Harneshaug fra
Sandøy. Det ble foreslått at Harneshaug blir leder i gruppa.
Ann-Cathrin sørger for at det velges tillitsvalgt til gruppa.
Gruppa bør starte sitt arbeid raskest mulig etter 22.10.
Per Åge følger opp dialogen med gruppedeltakerne og oppstart av denne gruppa.
36/18 Etablering av faggruppe «Organisering, lokalisering, rolle- og funksjonsbeskrivelser».
Forslag til mandat er laget. Dette vil bli sendt ut til styringsgruppa for uttale. Det bes om snarlig
tilbakemelding på forslaget.
Det var enighet om at styringsgruppa selv utgjør faggruppa i dette arbeidet.
37/18 Konkretisering av møtedatoer, møtested og oppgaver fremover.
Det vises til innkalling til disse møtene:
- Torsdag 8/11 i Brattvåg
- Tirsdag 13/11 i Skodje
- Onsdag 21/11 i Ørskog
- Tirsdag 27/11 i Sandøy
38/18 Ev.
a) Forespørsel fra K1 – tildelingskontorets funksjon i nye Ålesund?
Henvendelsen ble drøftet, og Per Åge vil på vegne av K2 gi slik tilbakemelding:
- Styringsgruppa i K2 ser det som en fordel at nye Ålesund har et felles tildelingskontor.
Tildelingskontoret bør organiseres under en felles leder, men kan ha kontorer på flere
geografiske steder.
- Et felles tildelingskontor vil være en styrke ift fagutvikling, opplæring og kontinuitet, og det er en
fordel at publikum og tjenestestedene har ett sted å henvende seg.
- At tildelingskontoret organiseres i et kommunalområde samtidig som de saksbehandler søknader
som tilhører et annet kommunalområde bør gå bra. Dette forutsetter god samhandling på tvers
av kommunalområdene. Dette vil være gjeldende for flere tjenesteområder, f.eks
måltidsproduksjon og hjelpemiddelformidling – som er plassert i K2, men som skal yte tjenester
også i K1/K4.

Neste møte: Torsdag 8. november kl. 08.30 – 15.30 i Brattvåg.

Ref. Per Åge Løvseth
Koordinator

