Ny kommune i indre Sunnfjord
Fagutvikling og koordinering

Prosjektgruppa
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Øystein Høyvik
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Dato:
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Ny kommune i indre Sunnfjord - referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17
Tidspunkt
Stad

: Fredag 19.05.17 kl 08.00 – 11.00
: Førde rådhus, møterom Haukedalen

Til stades frå prosjektgruppa:
Atle Fasteland, Stian Jakobsen , Ellen Jensen, Torill Anita Segtnan, Marit Solheim, Elin
Enebakk, Øyvind Bang-Olsen, Trond Ueland og Øystein Høyvik
Andre til stades sak 10; møte med oppvekstnettverket:
Lise Toverud, Turid Bruland, Helge Sæterdal og Merete Grimestad Birkeland
Fråfall frå prosjektgruppa:
Ole John Østenstad
Utsendt dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 05.05.17
Gjennomgang og ev. oppfølging av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17
Gjennomgang av oversikt Fellesnemnd
Namn på ny kommune – status innbyggarundersøking mv
Innhald informasjonsmøte for fellesnemnda og felles kommunestyremøte 21.06.17
Status i dei ulike nettverka sitt arbeid
a. Personal v/ Øystein Høyvik
b. Arkiv v/ Ellen Jensen
c. Teknisk v/ Trond Ueland
d. Oppvekst v/ Atle Fasteland
e. Kultur v/ Trond Ueland
f. Helse/omsorg v/ Øyvind Bang-Olsen
7. Ang nettverk helse/omsorg
a. Gjennomgang av prosjektplan for nytt fagsystem
b. Gjennomgang av prosjektplan for felles tenestestandard
8. Prosess avklaringssamtalar rådmenn, kommunalsjefar mv
9. Utarbeiding av mandat for arbeidsgruppe knytt til kompensasjonsordningar mv
10. Sekretariat
a. Storleik og kvalifikasjonar
b. Gjennomgang av «utlysingstekst»
11. Møte med oppvekstnettverket (kl 09.30 – 10.30)
a. Informasjon frå prosjektgruppa
b. Nettverk for oppvekst presenterer eiga kartlegging over arbeid som må skje før, og etter
01.01.20
c. Drøfting knytt til kartlegging gjort av nettverket
d. Å få innspel til vidare organisering av prosjektarbeidet.
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12. Styringsdokument – gjennomgang av mal
13. Utvikling av lokaldemokratiet
a. Søknad om deltaking nettverk
b. Deltaking seminar 12. og 13. juni 2017
14. Møteplan
15. Eventuelt

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 05.05.17
 Godkjent
Gjennomgang og ev. oppfølging av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17
 Referatet vart gjennomgått
Gjennomgang av oversikt Fellesnemnd
 Oversikt vart gått gjennom – alle kommunane sjekkar talet på varamedlemmer
Namn på ny kommune – status






Kommunestyra i Gaular og Jølster har gjort vedtak om «Indre Sunnfjord» som namn på
ny kommune
Opinion gjennomfører i mai 2017 innbyggarundersøking i Førde og Naustdal
Kommunestyra i Førde og Naustdal gjer vedtak i møte 15.06.17
Namn på ny kommune vil vere tema i felles kommunestyremøte 21.06.17

Innhald informasjonsmøte for fellesnemnda og felles kommunestyremøte 21.06.17
 Ein ser føre seg ein tredelt møtedag
o Informasjonsmøte for Fellesnemnda
o Markering av ny kommune
o Felles kommunestyremøte
 Prosjektleiar avklarar dagsorden vidare med leiar av styringsgruppa
Status i dei ulike nettverka sitt arbeid
 Gjensidig oppdatering vart gjennomført, og kor dei viktigaste momenta er
o Kartlegging skjer fram til sommaren 2017
o Planlegging av framdrift mv skjer i perioden august – oktober 2017
o Enkeltprosjekt startar i september 2017
 Dei ulike nettverka blir invitert til møte med prosjektgruppa før sommaren
Ang nettverk helse/omsorg
 Utkast til prosjektplan for felles tenestestandard og felles fagsystem vart gjennomgått
 Nettverket for helse/omsorg blir invitert til møte med prosjektgruppa for vidare drøfting av
prosjektplanane
Prosess avklaringssamtalar rådmenn, kommunalsjefar mv
 Forslag frå personalsjefsnettverket vart drøfta, vil bli sett på dagsorden i seinare møte
Utarbeiding av mandat for arbeidsgruppe knytt til kompensasjonsordningar mv
 Prosjektgruppa vurderer det som tenleg at dette arbeidet skjer som del av utarbeiding av
omstillingsdokumentet (som er omtalt i intensjonsavtalen)
Oppretting av prosjektsekretariat



Ulike former for sekretariat vart drøfta
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Prosjektleiar saman med HTV kjem tilbake med justert forslag

Møte med oppvekstnettverket





Prosjektgruppa informerte om pågåande arbeid
Nettverket for oppvekst presenterte kartlegging knytt til skule og barnehage. Frist for
ferdigstilling og oversending av kartlegging til prosjektgruppa vart sett til 31.05.17
Nettverk for oppvekst gav postitiv tilbakemelding på prosjektgruppa sine tankar knytt til
oppretting av prosjektsekretariat og styring av delprosjekt og arbeidsgrupper

Styringsdokument



Utsett til møte 02.06.17

Invitasjon til å delta i nettverk knytt til utvikling av lokaldemokratiet
 Deltaking seminar 12. og 13. juni 2017
o Frå prosjektgruppa vil Trond Ueland, Øyvind Bang-Olsen og Øystein Høyvik delta
o Prosjektleiar oppmodar ordførarane om å delta
 Søknad om deltaking nettverk
o Prosjektgruppa vurderer at om det skal ha hensikt å delta i slikt nettverk så bør
politisk del av prosjektarbeidet delta i seminaret 12. og 13. juni 2017
Møteplan




Med bakgrunn i at det vil vere behov for justeringar av møteplanen sender prosjektleiar ut
nye møteinnkallingar
I møte 21.06.17 vil Fellesnemnda vil få informasjon om arbeidet som ligg framfor dei. Ein
tek sikte på å gjennomføre konstituerande møte i Fellesnemnda 28.06.17 – prosjektleiar
sjekkar tidspunktet med kommunane

Eventuelt
 Deltaking administrativt prosessnettverk 01.06.17
o Atle Fasteland og Øystein Høyvik deltek

Med helsing

Øystein Høyvik
leiar
Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert.
Kopi til:
Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane v/ Træen
helse/omsorg og personal
Nettverk for oppvekst
Sekom v/ Arnar Helgheim
Styringsgruppa
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