Ny kommune i indre Sunnfjord

Administrativ styringsgruppe

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:
Malin Soheim Moldestad
Tlf.

Vår referanse:
17/6-8-MSMFE - 035

Dato:
24.10.2017

Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 20.10.17
Tidspunkt:
Stad:
Møteleiar:

Fredag 20.10.17, kl. 08.30 -11.30
Førde rådhus, møterom Haukedalen
Ole John Østenstad

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

Utsendt dagsorden:
Tidspunkt
08.30 – 09.15

09.15 – 11.00
11.00 – 11.30

Kva
 Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 05.10.17
 Fast post
a. Kort gjensidig orientering
b. Informasjon arbeidet i kommunalsjefsnettverka v/ rådmennene
c. Informasjon som bør/skal sendast til medlemmane av Fellesnemnda?
 Oppsummering møte i fellesnemnda 18.10.17
 Tilbakemelding frå møte 19.10.17 i administrativ prosjektnettverk KS Vest v/
Øystein Høyvik
 Oppfølging av programplanen v/ Øystein Høyvik





Fellesnemnda sitt møte 15.11.17 – drøfting aktuelle saker
Møteplan Fellesnemnda 2018
Møteplan – behov for endringar?
Ev.

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 05.10.17


Utsett

Fast post


Kort gjensidig orientering om kva som rører seg politisk og administrativt

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: 17/6-8-MSM-



Informasjon om arbeidet i kommunalsjefsnettverka v/ rådmennene



Informasjon som bør/skal sendast til medlemmane av Fellesnemnda?
o Ingen merknader

Oppsummering møte i fellesnemnda 18.10.17



Kort gjennomgang av møtet i fellesnemnda.
Øystein Høyvik informerer om at KS arbeider med ei folkevaldsopplæring, vil vurdere om det er
relevant for medlemmane i fellesnemnda med mål om politisk kulturbygging

Tilbakemelding frå møte 19.10.17 i administrativ prosjektnettverk KS Vest v/ Øystein Høyvik



Kort oppsummering av møtet
Gjennomgang av status i andre kommunesamanslåingar

Oppfølging av programplanen v/ Øystein Høyvik



Ole John Østenstad og Øystein Høyvik skal ha eit møte med prosjektsekretariatet etter lunsj, og
presentere programplanen
Drøfting av overordna struktur, samt organisering, mandat, rapportering og leiing
o Øystein Høyvik presenterer døme på struktur i andre kommunesamanslåingar frå møtet i
KS Vest
o Ole John Østenstad og Øystein Høyvik skal lage nokre modellar å ta stilling til før neste
møte i administrativ styringsgruppe
o Øystein Høyvik skal gå i dialog med alle nettverka og avklare vidare arbeid

Fellesnemnda sitt møte 15.11.17 – drøfting aktuelle saker




Digitalisering blir eit hovudtema denne dagen
Aktuelle saker er val av politisk nemnd knytt til utvikling av lokaldemokrati og fordeling av
infrastrukturmidlar
Øyvind Bang-Olsen lagar eit notat om Friskhus-senter som sak til møte i fellesnemnda i
desember

Møteplan Fellesnemnda 2018



Ønske om å samkjøre møteplanane for 2018 i dei fire kommunane i noko grad, så det blir lettare
å planlegge møte i fellesnemnda
Malin Moldestad sender utkast til møteplan for Førde kommune 2018 til rådmenna, samt ei
oversikt over årets møteplan for dei fire kommunane

Møteplan – behov for endringar?


Ingen merknader

Eventuelt


Ingen saker

2

Vår referanse: 17/6-8-MSM-

Med helsing
Malin Soheim 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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