Ny kommune i indre Sunnfjord

administrativ styringsgruppe

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:
Malin Solheim Moldestad
Tlf.

Vår referanse:
17/6-6-MSMFE - 035

Dato:
10.10.2017

Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 05.10.17
Tidspunkt:
Stad:
Møteleiar:

Torsdag 05.10.2017, kl. 08.30–11.30
Førde rådhus, møterom Haukedalen
Ole John Østenstad

Til stades: Elin Enebakk, Torill Anita Segtnan, Ellen Jensen, Atle Fasteland, Solveig
Bringeland, Marit Solheim, Øystein Høyvik, Ole John Østenstad og Stian Jakobsen
Ikkje til stades: Øyvind Bang-Olsen

Utsendt dagsorden
Tidspunkt
08.30 – 09.15

09.15 – 10.45

10.45 – 11.15
11.15 – 11.30

Kva
 Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 29.09.17
 Fast post
a. Kort gjensidig orientering
b. Informasjon arbeidet i kommunalsjefsnettverka v/ rådmennene
c. Informasjon som bør/skal sendast til medlemmane av Fellesnemnda?
 Status i arbeidet med å tilsette prosjektleiar / rådmann i ny kommune v/ Marit
Solheim og Elin Enebakk
 Prosjektsekretariat – lønsfastsetting v/ Ole John Østenstad
 Folkemusikktilbod v/ Ole John Østenstad
 Omstillingsdokumentet – frikjøp mv v/ Atle Fasteland (vart sendt forslag i
forkant av møtet)
 Omstillingsdokumentet – kompensasjon mv v/ Atle Fasteland (vart sendt
forslag i forkant av møtet)
 Planprogram v/ Øystein Høyvik (oppdatert versjon blir sendt ut i forkant av
møtet)
 Fellesnemnda sitt møte 18.10.17 – status saker mv
 Møteplan – behov for endringar?
 Ev.

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 29.09.17
 Gjennomgått
Fast post

Postadresse: Postboks 338, 6802 Førde

Telefon: 57 72 20 00

Bankkonto: 3700 07 00720

Besøksadresse: Hafstadvegen 42

Fax: 57 82 38 76

Org.nr.: NO 963923511 mva

www.prosjektsunnfjord.no

Vår referanse: 17/6-6-MSM-



Kort gjensidig orientering
o Lønsforhandlingar tek opp mykje tid for kommunane og tillitsvalte



Informasjon om arbeidet i kommunalsjefsnettverka v/ rådmennene



Informasjon som bør/skal sendast til medlemmane av Fellesnemnda?
o Kommunestyra sine vedtak om eigedomsskatt vert meldt opp som referatsak til møte i
fellesnemnda 18.10.17

Status i arbeidet med å tilsette prosjektleiar / rådmann i ny kommune v/ Marit Solheim og Elin
Enebakk




Innstillingsutvalet har bestemt at stillinga som programleiar/rådmann skal lysast ut eksternt
Innstillingsutvalet vil orientere fellesnemnda om innhaldet i klarspesifikasjonen på møtet 18.
oktober
Innstillingsutvalet tek sikte på tilsetjing i fellesnemnda i møtet i desember

Prosjektsekretariat – lønsfastsetting v/ Ole John Østenstad



Drøfting av prinsipp for lønsfastsetting
Prosjektleiar har fullmakt til å inngå arbeidsavtale, eventuelt etter samtale med hovudtillitsvalte

Folkemusikktilbod v/ Ole John Østenstad
 Orientering om forslaget om folkemusikktilbod knytt til kulturskulen og ei oversikt over kostnadar.
 Saka sendast vidare til kommunestyra, fellesnemnda får ei orienteringssak, og så må det
eventuelt komme inn i økonomiplanen 2020-2023 til fellesnemnda på sikt.
Omstillingsdokumentet – frikjøp og kompensasjon mv v/ Atle Fasteland (blir sendt forslag i
forkant av møtet)




Atle Fasteland presenterer arbeidsgruppa sitt forslag om frikjøp og kompensasjon
Drøfting av forslaget
Arbeidsgruppa må arbeide vidare med forslaget og innspela dei fikk under møtet, politisk
tillitsvalte må inkluderast i forslaget

Planprogram v/ Øystein Høyvik (oppdatert versjon blir sendt ut i forkant av møtet)
 Kort gjennomgang av planprogrammet
 Øystein Høyvik og Ole John Østenstad gir ei kort orientering om status i
kommunesamanslåingane Stad og Kinn.
 Forslag om å utarbeide eit forslag til budsjett for Ny kommune i indre Sunnfjord i prosjektperioden
i desember
Fellesnemnda sitt møte 18.10.17 – status saker mv.



Øystein Høyvik skal lage eit program for dagen.
Møtet innleiar med eit informasjonsforedrag om Gaular kommune, opptil ein time.

Møteplan – behov for endringar?


Ingen merknadar

Eventuelt
 Ingen saker
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Med helsing
Malin Solheim Moldestad

Dette brevet er elektronisk godkjent av fellesnemnda om det ikkje er signert.
Kopi til:
KRYSS Revisjon v/Terje
Førde
SEKOM v/Arnar Helgheim
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