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Sak nr.

Sakstittel, omtale og konklusjon
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Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 08.05.18
 Gjennomgått og godkjent
 Hovudtillitsvalde ønskjer tydlegare signal i innkalling om drøftingar
i møte
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Oppsummering av fellesnemnda sitt møte 09.05.18
 Godt møte, viktig at budsjettguiden vart presentert
 Ole John Østenstad orienterer om tap av rammetilskot, utslag av
nabokriteriet er mest overraskande
o OJØ og Olve Grotle skal møte departementet 11.06.18.
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Innhald fellesnemnda sitt møte 06.06.18
 Gjennomgang av førebels dagsorden
o Orienteringssaker
 Faste orienteringar
 Språkprofil i ny kommune
 Orientering frå oppvekstnettverket
 Evaluering av prosjektarbeidet så langt

Ansvar

Frist

ØH, HTV
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 Status i arbeidet til dei politiske prosjektgruppene
 Framlegg til politisk hovudstruktur
Ordinære saker
 Politisk hovudstruktur
 Eigarskap – faktadel
 Felles tenestestandard for helse- og
omsorgstenester
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Orientering om/frå tilsettingsprosessen kommunalsjefar og stab/støtteleiarar v/Ole John Østenstad
 OJØ orienterer om status – veldig hektisk, men i rute
 10 karleggingssamtalar er gjonnomført, positive og tydlege
samtalar
 OJØ har avtalt intervjuprosessen med Skagerak Consulting
o Kompetanse vil vere einaste kriterie ved tilsetting, og skal
nærare detaljerast saman med Skagerak Consulting
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Gjennomgang av evalueringsrapporten til Deloitte/
Telemarksforsking i høve etablering av Sandefjord kommune
v/Øystein Høyvik
 ØH går gjennom presentasjonen av rapporten:
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/samfunn-ogdemokrati/region--og-kommunereform/presentasjon-av-telemarksforskning-ogdeloitte-folgeforskning-sandefjord.pdf
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Prosjektarbeidet er generelt i samsvar med tilrådingane i
noverande fase, fleire gode råd for det vidare arbeidet.
Kartlegging av beredskapsplanar i tidleg fase må gjennomførast,
risikoanalyse i seinare fase og oppmoding om beredskapsøving
før 2020
o Arbeidet med beredskap må følgjast opp og planleggast
o Vurdere å leige ekstern bedrift til å utføre risikoanalyse
Det må avklarast om leiarane på NAV-kontora i kommunane er
tilsett i kommune eller stat, mogleg rettskravproblematikk på
statleg side
o Rådmennene skal følgje opp og melde inn til Ole John
Østenstad om NAV-leiar i sin kommune er statleg eller
kommunalt tilsett
o Øystein Høyvik spelar inn erfaringar og råd i rapporten til
helsenettverket
Vurdere å gjennomføre lokaldemokratiundersøking
o Ole John Østenstad følgjer opp med den politiske
prosjektgruppa for politisk organisering

Status i administrative og politiske prosjekt
 Administrative prosjekt
o Prosjekt knytt til IKT og digitalisering er mest kritisk
 Det vil vere god hjelp å få tilsett ein prosjektleiar,
stillinga vart lyst ut 23/05 med søknadsfrist 10/06
 Det skal vurderast om ein bør kople seg opp mot
andre IKT-/digitalseringprosjekt på Vestlandet. Før

ØH

AF, ØBO,
OJØ, EJ
ØH

OJØ

OJØ
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ein tek stilling til spørsmålet må det drøftast med
styret i SYS-IKT
o Ole John Østenstad og Øystein Høyvik skal møte med
fagnettverka og personalnettverket for å bli oppdatert på
aktiviteten som skjer i regi av nettverket og avklare om det
er rimelege høve mellom prosjekt som er sett i gang og
tilsette, tilgjengelege ressursar og kompetanse m.m.
 Har møtt oppvekstnettverket, godt møte
Politiske prosjekt
o Dei politiske prosjekta skal orientere om status i neste
møte i fellesnemnda 06.06.18
o «Framtidas lokaldemokrati»: Øystein Høyvik og Reidun
Støfring skal delta på prosjektleiarsamling 29-30. mai.
Vidare skal heile prosjektgruppa 04.06.18 møte
arbeidgruppene i tettstadane som Sunnfjord Utvikling nytta
som referansegrupper
o Symbol og identitet: God framdrift i arbeidet med
kommunevåpen
o Eigarskap: Ferdig med faktadelen og ønskjer å avklare
mandat i møte med fellesnemnda 06.06.18
o Politisk organisering: Framlegg til politisk hovudstruktur
vert handsama i fellesnemnda 06.06.18. Avklart
milepåleplan for hausten:
 Reglement for godtgjersle i fellesnemnda 17.10.18
 Delegeringsreglement i fellesnemnda 14.11.18
 Reglement for utval m.m. i fellesnemnda 12.12.18
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Planlegge innhald i møta i juni med prosjektnettverka og HTV/HVO
 Drøfting av innhald
o Ønskje om å bruke litt tid på informasjonsplikt
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Eventuelt
 KS læring
o Spørsmål om vi skal halde fram abbonnementet
o Konklusjon: Enten må vi halde fram avtalen og bidra til
innhaldet eller så må vi avslutte. Øystein Høvik følgjer opp. ØH
 Godtgjersle legar
o Helsenettverket har meldt inn spørsmål om godtgjering til
legar
o Administrativ styringsgruppe har same forståing av
regelverket som nettverket viser i e-post frå Liv Janne Bell
Jonstad datert 23.05.18.
 KS Administrativt nettverk for kommunesamanslåingar i Sogndal
14.15. juni
o Øystein Høyvik, Ole John Østenstad og Atle Fasteland
deltek
 KS gevinstrealisering
o Øystein Høyvik orienterer om e-post frå KS om FoUprosjekt om gevinstrealisering i kommune- og
fylkessamanslåing
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Administrativ styringsgruppe er positive til prosjektet,
Øystein Høyvik og Ellen Jensen vil delta
Oppfølging av prosjektdirektiv
o Spørsmål om rutine for oppfølging og godkjenning av
prosjektdirektiv
o Prosjektdirektiva skal godkjennast i det overordna
prosjektnettverket
o Viss prosjektgrupper ønskjer å gå utover mandatet må
dette avklarast med prosjektleiar Ole John Østenstad

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