Referat
Delprosjekt: K2 – Velferd og sysselsetting – Møte 4
Møtested: Skype-møte
Dato: 9.9.2018
Tid: 10.30 – 12.05
Møteleder: Anne Mette Liavaag
Deltagere:

Kommune/repr.

Stig Eivind Meisal
Kristin Molt Korsnes
Tone Gandrudbakken
Eirik Frøystad
Anne Mette Liavaag
Per Åge Løvseth

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

Avbud:
Ann-Catrin Nyhammer
Tove Solheim Kristensen
Jan Einar Klungreseth

Haram/HTV NSF
Skodje/HTV NSF
Ørskog/ Einingsleiar

Referat og konklusjoner:
19/18 a) Referat 31.8.2018 godkjent
b) Sakliste godkjent
20/18 «Siden sist….»
a) VTA-bedriftene: Anne M har drøftet fremdrift med rådmann Liv Stette. Disse bedriftene er
selvstendige enheter med egne styrer. Det foreslås at videre planlegging av organisering
VTA-bedrifter kan avvente.
Konklusjon: Før endelig beslutning drøfter Anne M dette med Astrid E.
b) Flere tjenesteområder er under diskusjon ift hvilke kommunalområde de skal tilhøre; f.eks
måltidsproduksjon og dagtilbud for senil demente.
Konklusjon: Per Åge sjekker dette opp med de andre koordinatorene, men inntil videre
forholder vi oss til de beslutninger vi har gjort ift igangsetting av faggrupper. Hvor slike
tjenester skal plasseres organisatorisk får ev avklares senere.
c) Kick-off-samling/Help-desk: Anne Mette har drøftet med Bente V om gjennomføring av slik
samling med faggruppene ift inspirasjon, innovasjon, igangsetting, gi gruppene verktøy for
gjennomføring av arbeidet. Bente er positiv til dette. Det er også under vurdering etablering
av «help-desk» tilgjengelig for gruppene til hjelp til gode prosesser.

21/18 Gjennomgang og godkjenning av mandat til faggruppene
Mandat gjennomgått og justert. Per Åge gjør de nødvendige endringene.
22/18 Godkjenning av gruppene
Gruppesammensetning gjennomgått, og ledere for hver gruppe bestemt. (Se oppsett i portalen)
Konklusjon: Per Åge tar kontakt med hver gruppeleder for gjennomgang av mandat. Gruppeleder tar
deretter ansvar for å samle faggruppene så snart som praktisk mulig.
23/18 Kick-off/inspirasjonssamling – endelig beslutning om tid/sted/innhold
Fortsatt uavklart, men vi holder foreløpig fast på fredag 28. september selv om ikke alle i
faggruppene kan møte. Anne Mette avklarer mulighet for Kick-off» på NMK.
Innhold og tidsrom kommer vi tilbake til. Mest sannsynlig halv-dags-opplegg.
24/18 Videre planlegging av fremdrift
Neste møte etter 28.sept: Fredag 12. oktober kl 09 – 11 (SKYPE-MØTE) Per Åge kaller inn.
25/18 Evt.
Ingen saker meldt.

Ref. Per Åge Løvseth
Koordinator

