Sunnfjord kommune

Møtereferat
Administrativ styringsgruppe

Møtedato:

09.03.2018

Møtt
Ole John Østenstad
Øystein Høyvik
Atle Fasteland
Torill Anita Segtnan
Stian Jakobsen
Solveig Bringeland
Ellen Jensen
Elin Enebakk
Marit Solheim
Malin Moldestad

Møtestad: Haukedalen, Førde rådhus

Ikkje møtt
Øyvind Bang-Olsen

Anette Sollid
Lise Mari Jensen
Gro Bjørvik
Terje Guddal
Endre Fure Bortne

Møteleiar: Ole John Østenstad

Møtereferent: Malin Moldestad

Sak nr.

Sakstittel, omtale og konklusjon

1

Økonomiplanlegging og styring v/økonominettverket
 Økonominettverket v/Anette Sollid presenterte status og framdrift i
prosjekt knytt til Visma Enterprise, økonomi og finansreglement og
særleg budsjett og økonomiplan (skyggebudsjett)

2

Prosjektleiar digitalisering
 Etter utlysing og intervju har resultatet at ein ikkje har kandidatar
som er aktuelle å innstille. Med bakgrunn i at ein er så tidsmessig
tett opp til første runde gir administrativ styringsgruppe
prosjektkoordinator fullmakt til å gå vidare i høve andre kandidatar

Ansvar

Frist
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som er interessante – men då under føresetnad av at ein føl same
prosess som i runde nr 1

3

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 23.02.18
 Gjennomgått og godkjent

4

Kartlegging av kommunal interesse for å ta over tannehelsetenesta
 Administrativ styringsgruppe tilrår ikkje overtaking av
tannhelsetenesta
 Referatsak til fellesnemnda 11.04.18

5

Deltaking
 Administrativt prosessnettverk 16.03.18
o Ole John Østenstad og Øystein Høyvik deltek
 KMD si Samling 11. og 12. april 18
o Atle Fasteland, Øystein Høyvik, Elin Enebakk og Stian
AF, ØH,
Jakobsen deltek frå administrativ styringsgruppe – kvar
EE og SJ
enkelt syter for påmelding, overnatting og bestilling av reise
o Rolf Sanne-Gundersen deltek saman med Øystein Høyvik
som innleiar om tettstad-prosjektet
o Jan Birger Moe deltek som innleiar om personalnettverket
sitt arbeid
o Spørsmål om deltaking utover administrativ styringsgruppe
 Prinsipielt: viss tillitsvalde utanfor administrativ
styringsgruppe vil delta på arrangement må den
aktuelle kommunen avgjere det og dekkje utgifter

6
Kulturprosjekt v/ Ellen Jensen og Atle Fasteland
 Vi må skape ein felles kultur for nyskaping og godt samarbeid
under kommunesamanslåinga – spelereglar
 Gjennomgang av modellar (utdelt i møtet)
o Utviklingshjul for ein skule i rørsle (Irgens, 2007)
o Kulturdugnad – avdelingsleiarrolla/arbeid
o Konkurrerande verdiar-modellen (Denison & Spreitzer,
1991)
 Det vil vere nyttig å etablere nokre spelereglar for reformarbeidet
med mål om godt samarbeid og arbeidsmetodar for
nyttemaksimering
o Nettverkssamling kan vere eit godt forum
o Ellen Jensen og Atle Fasteland tek ansvar for opplegget i
Ellen J.
samråd med Øystein Høyvik om den praktiske
Atle F.
gjennomføringa.
 Vi treng ressursar for å byggje ein god kultur i den nye leiargruppa
o Dette arbeidet bør starte hausten 2018

7

Klimaplan v/Ole John Østenstad
 Arbeidet med den interkommunale klimaplanen er i gang –
spørsmål om vi bør gjere noko felles
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14

Bør vi bruke fellesnemnda som politisk forum for å drøfte
klimaplanen i staden for å kalle inn til særskilt møte?

Val 2019 v/Øystein Høyvik
 Vi bør setje ned ei arbeidsgruppe som byrjar arbeidet med den
praktiske gjennomføringa av val i 2019
 Dei ansvarlege for gjennomføring av val i kommunane får ei
bestilling frå administrativ styringsgruppe om å lage eit framlegg til
mandat for arbeidsgruppa
 Sak om ev. oppretting av valstyre mv vil bli fremma for
fellesnemnda
Budsjettoppfølging og –revisjon v/Øystein Høyvik
 Terje Førde ønskjer å sjå på rutinar og har invitert til møte med
Ole John Østenstad, Øystein Høyvik, Lise Mari Haugen og Terje
Guddal
 Vi må arbeide med oppfølging og revisjon av budsjettet for
prosjektperioden fram til møte i fellesnemnda 11.04.18
 Viss det er endringar i føresetnadar må det gjerast justeringar,
Øystein Høyvik følgjer opp
Programplan: Korleis arbeide med versjon v/Øystein Høyvik
 Øystein Høyvik og prosjektsekretariatet har ansvar for å oppdatere
programplanen og skal arbeide med det fram til neste møte i
administrativ styringsgruppe
Møte med einingsleiarane – evaluering og ev. nye møte
 Gode tilbakemeldingar
 Vi bør følgje opp med møte til hausten

ØH

Prosjektsekretariat

ØH

Administrativ organisering v/Ole John Østenstad
 Helse og omsorgsnettverket har fått ei bestilling om korleis dei vil
organisere pleie og omsorg i dei tre modellane OJØ har utarbeida
 OJØ arbeidar vidare med modellane
Fellesnemnda
 Køyreplan for møte 14.03.18 i fellesnemnda og PSU gjennomgått
 Aktuelle saker for dei næraste møte i fellesnemnda og PSU vart
drøfta
Eventuelt
 Ole John Østenstad orienterer om arbeidet med politisk
organisering
o Prosjektgruppe for politisk organisering skal greie ut om
kommunedelsutval

Eventuelle merknader til referatet må sendast til referenten innan 10 dagar etter utsending.
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