Ny kommune i indre Sunnfjord
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Ny kommune i indre Sunnfjord - referat frå møte i prosjektgruppa 06.01.17
Tidspunkt
Stad

: Fredag 06.01.17 kl 09.00 – 11.00
: Kommunehuset i Naustdal

Til stades:
Atle Fasteland, Ole John Østenstad, Thor Ove Farsund, Trond Ueland, Torill Anita Segtnan,
Marit Solheim, Elin Enebakk, Stian Jakobsen, Øyvind Bang-Olsen og Øystein Høyvik
Utsendt dagsorden
1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.12.16
2. Harmonisering mv
a. Evaluering av møte 05.01.17
b. Tilbakeblikk på møte med HTV, HVO mv desember 2016
c. Drøfte vidare arbeid
3. Fellesnemnd mv – framhald drøfting. Innleiing v/ Ole John Østenstad
4. Felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – vidare planlegging v/ Øystein Høyvik
5. Nettverk for administrativ toppleiing i kommunar som skal slå seg saman
6. Møteplan
7. Eventuelt

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.12.16
 Godkjent
Harmonisering mv
 Evaluering av møte 05.01.17
o Samlinga vart evaluert til å vere vellykka sett opp mot målsettingane som var å
 Sikre lik informasjon
 Drøfte korleis drifte fire «gamle» og ein «ny» kommune
 Få innspel på kva område som det kan vere aktuelt å byrje å sjå på
harmonisering
o Pr i dag er det etablert sektornettverk knytt til personal, oppvekst og
helse/omsorg
o Ynskjeleg at kommuanane tek initiativ til at det blir nettverk innan arkiv, teknisk
og kultur
o Prosjektgruppa v/ rådmennene gav signal om at prosjektgruppa organiserer
vidare arbeid i sektornettverka knytt til kommunereforma
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o Prosjektgruppa vil i neste møte drøfta og avklare forventningar til
sektornettverka
Tilbakeblikk på møte med HTV, HVO mv desember 2016
o Jf. punkt over vurdert som vellykka
o Viktig at alle kommunane etablerer faste møte mellom arbeidsgjevar,
hovudtillitsvalte og verneapparatet
o Blir invitert til 2-3 felles informasjonsmøte før sommaren 2017
Drøfte vidare arbeid
o Blir gjort i neste møte prosjektgruppemøte

Fellesnemnd mv – framhald drøfting
 Drøfting gjennomført – vart tatt med vidare inn i møte med styringsgruppa 06.01.17
Felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – vidare planlegging
 Gjort saman med styringsgruppa i møte 06.01.17
Nettverk for administrativ toppleiing i kommunar som skal slå seg saman
 Det vart bestemt at ein vil delta i oppstartssamlinga
 Vidare deltaking blir vurdert i neste prosjektgruppemøte
Møteplan
 Ikkje drøfta
Eventuelt
 Ingen saker

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
Styringsgruppa
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