Ny kommune i indre Sunnfjord

Administrativ styringsgruppe

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:
Øystein Høyvik
Tlf.

Vår referanse:
17/6-5-ØHFE - 035

Dato:
29.09.2017

Administrativ styringsgruppe, referat frå møte 29.09.17
Tidspunkt
Stad
Møteleiar

: Fredag 29.09.17 kl 09.00 – 12.00
: Førde rådhus, møterom Haukedalen
: Øystein Høyvik

Til stades:
Elin Enebakk, Torill Anita Segtnan, Ellen Jensen, Øyvind Bang-Olsen, Atle Fasteland, Solveig
Bringeland, Marit Solheim og Øystein Høyvik
Ikkje til stades:
Ole John Østenstad og Stian Jakobsen
Andre til stades:
Ørjan Stubhaug (kl 09.00 – 09.30)
Lise Mari Haugen, Carl-Richard Nyborg-Christensen og Gro Bjørvik (kl 09.30 – 10.30)
Utsendt dagsorden

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 15.09.17
 Godkjent
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: 17/6-5-ØH-

Status prosjekt eigedomsskatt, adressering og matrikulering
 Ørjan Stubhaug informerte om pågåande arbeid i teknisk nettverk
 Administrativ styringsgruppe støttar teknisk nettverk sitt forslag knytt til innhald og
framdrift for arbeidet med eigedomsskatt. Øystein Høyvik avklarar med prosjektleiar om
arbeidet skal leggast fram som eiga sak for Fellesnemnda i møte 18.10.17
 Teknisk nettverk vil innan månadsskiftet oktober/november komme tilbake med forslag til
prosjektplan for arbeidet med adressering og matrikulering
Møte med IKT-koordinatorane
 I møte 02.06.17 vart det bestemt at «IKT-koordinatorane i samarbeid med SYS-IKT vil
innan medio september 2017 ha utarbeidd kartlegging i tråd med sjekkliste frå KS/PA»
 Lise Mari Haugen, Gro Bjørvik og Carl-Richard Nyborg-Christensen informerte om
innhaldet i to dokument: Presentasjon frå møte med kommunalsjefar mv 13.09.17 og
utarbeidd sjekkliste
 IKT-koordinatorane vurderer – til liks med administrativ styringsgruppe – at før vidare
planlegging må ein ta stilling til i kva grad det blir sett prosjektressursar til rådvelde
Fast post
 Utsett
Oppsummering møte i Fellesnemnda mv 19. og 20.09.17
 Vurderer at både seminar- og møtedelen vart gjennomført på ein god måte
Saker til neste møte i Fellesnemnda 18.10.17
 Aktuelle saker som Øystein Høyvik avklarar med Ole John Østenstad og Olve Grotle:
o Planprogram
o Prosjektplan politisk prosjekt: Politisk organisering
o Prosjektplan politisk prosjekt: Utvikling av lokaldemokratiet
o Prosjektplan politisk prosjekt: Heraldikk
o Arbeidsgjevaravgift – oppfølging vedtak gjort av Fellesnemnda i møte 20.09.17
o Frikjøp – del av omstillingsdokumentet
o Kompensasjonsordningar – del av omstillingsdokumentet
o Eigedomsskatt – jf. eiga sak over
Status i arbeidet med å tilsette prosjektleiar / rådmann i ny kommune
 Arbeidet er starta opp og skjer i tråd med vedtak gjort av Fellesnemnda i møte 20.09.17
Ny kommune i indre Sunnfjord – planprogram (tidlegare omtalt som styringsdokument)
 Administrativ styringsgruppe gav si tilslutning til at planprogrammet kan utarbeidast i tråd
med forslag frå prosjektkoordinator
 Oppdatert planprogram blir drøfta i møte 05.10.17
Risikovurdering
 Prosjektkoordinator utarbeidar enkel risikovurdering som blir del av planprogram versjon
1.0
 Risikovurdering skal gjennomførast i dei fleste politiske og administrative prosjekt
Møteplan – behov for endringar?
 Møte 20.10.17 kl. 12.00 – 15.00 flytta til 20.10.17 k. 08.30 – 11.30
Ev.
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Det er reist spørsmål om vi har behov for at rådmennene og ordførarane har møte med
jamne mellomrom, og kor formålet er gjensidig oppdatering i høve pågåande
arbeid. Øystein Høyvik sjekkar med prosjektleiar

Med helsing

Øystein Høyvik
prosjektkoordinator
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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