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Forfall meldt frå følgjande medl
Annlaug Birkeland
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Andre:
Øystein Høyvik

Prosjektkoordinator

Møteleiar:
Møtesekretær:

Følgjande varamedl. møtte

Parti

Reidun Støfring
Øystein Høyvik

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 11.01.18
 Godkjent
2. Gruppa si oppsummering av Sunnfjord Utvikling sine møte i tettstadane (4 av 5 er
gjennomført)
 Prosjektgruppa opplever at det har vore gode møte og som truleg vil vere eit viktig
bidrag i gruppa sitt vidare arbeid
 Vidare arbeid med prosjektplanen blir gjort når rapport frå Sunnfjord Utvikling /
PwC ligg føre
 Øystein Høyvik tek kontakt med Bente Hauge i Sunnfjord Utvikling og ber om at
dei deltek i prosjektgruppa sitt neste, og kor formålet er å drøfte oppfølging av
funn og innspel
3. Gjennomgang av relevante dokument knytt til utvikling av lokaldemokratiet
 Reidun Støfring orienterte kort om innhaldet i del C
 Gruppa vurderer at det kan vere aktuelt i eit seinare møte å gå grundigare inn i
enkeltdelar av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine
lokaldemokratirettleiar del C

4. Temadag 16. februar 2018
 Dagsorden vart gjennomgått
 Prosjektgruppa forventar at ansvarsforholda opp mot gruppa for politisk
organisering blir avklart (gjeld spesielt spørsmålet knytt til ansvaret for vurdering
av bydels-/grendautval)
5. Samlingar 2018 i regi av departementet
 Prosjektleiarsamling 29. - 30. mai 2018 i Sandnes
 Lokaldemokratikonferanse 25. - 26. september 2018 i Trondheim (her bør flest
mogleg frå gruppa vurdere å delta)
6. Prosjektplan
 Utsett til neste møte
7. Val av nestleiar
 Anne Lilleåsen valt som prosjektgruppa sin nestleiar
8. Møteplan
 Neste møte: 12.03.18 kl 14.00 – 16.00
 Vidare møteplan som blir endeleg avklart 12.03.18
i. 09.04.18 kl 14.00 -16.00
ii. 14.05.18 kl 14.00 – 16.00
iii. 18.06.18 kl 14.00 -16.00
iv. 27.08.18 kl 14.00 -16.00
v. 01.10.18 kl 14.00 – 16.00
vi. 29.10.18 kl 14.00 – 16.00
vii. 26.11.18 kl 14.00 – 16.00
 Ein skal prøve å legge til rette for at deltaking i møta også kan skje via
Skype/Lync
9. Eventuelt
 Gruppa ynskjer i det vidare å få tilsendt innkallingar, møtereferat mv via Fluix
 Gruppa sine møte vil bli lagt inn i møtekalendaren på prosjektsunnfjord.no
 Varsel om forfall skal sendast Øystein Høyvik
 Øystein Høyvik melder til Malin Moldestad kven som har delteke i dei enkelte
møta (grunnlag for utbetaling av møtegodtgjersle)
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