Sunnfjord kommune

Møtereferat
Møte i utvida leiargruppe

Møtedato:

02.11.18

Til stades
Ole John Østenstad
Lise Mari Haugen
Øyvind Bang-Olsen
Kurt Even Andersen
Kirstin Bruland
Atle Fasteland
Ellen Jensen
Jan Birger Moe
Øystein Høyvik
Trond Ueland
Helge Sæterdal
Møteleiar: Ole John Østenstad

Møtestad:

Førde rådhus, møterom
Haukedalen

Ikkje møtt
Terje Guddal
Åge Klausen
Bjørnar Karlsen

Møtereferent: Øystein Høyvik

Utsendt dagsorden
Tidspunkt

Kva

08.00 – 08.05
08.05 – 08.20
08.20 – 08.30
08.30 – 08.40

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.09.18
Førebu leiarsamlinga 6. og 7. november 2018 v/ Ole John
Diverse personalpolitiske spørsmål v/ Ole John
Eventuell informasjon frå dei ulike prosjektnettverka som har relevans for
fellesskapet v/ kommunalsjefane/leiarane for nettverka
Innkjøpssamarbeid v/ Ole John
Eventuelt

08.40 – 08.45
08.45 – 08.55

Vedlegg til referatet:

Sak
nr.

Sakstittel, omtale og konklusjon

Ansvar

Frist
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Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.09.18
• Godkjent

2

Førebu leiarsamlinga 6. og 7. november 2018
• Ca. 90 deltakarar
• Styrarane i dei kommunale barnehagane pluss Asbjørn (Knapstad) og
ev. Lise Mari kjem til å gå i gravferda til Sidsel Hereid Øvrebotten –
kjem til Loen ca. kl. 14.30
• Kvar enkelt kommunalsjef har ansvar for «sine» når det gjeld
presentasjon innleiingsvis og sektormøte. Trond har ansvaret for
kultur, medan Ole John har ansvaret for barnehage
• I dei sektorvise samlingane står kommunalsjefane fritt når det gjeld
tema med unntak av at følgjande skal vere på sakslista
o Milepelsplan for personalområdet
o Namn på einingane
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Diverse personalpolitiske spørsmål
• Gjennomført diskusjon knytt lønsplassering og –utvikling for dei som
blir innplassert i leiarstilingar i ny kommune
• Gjennomført diskusjon knytt lønsplassering og –utvikling for leiarar
som går over i nye funksjonar i Sunnfjord kommune
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Informasjon frå dei ulike prosjektnettverka
• Teknisk
o I rute
o Vil bli gjennomført prosess knytt til forventningsavklaring i
eining for Brann og redning
• Helse/omsorg
o I rute
o Pr i dag størst utfordring knytt til organisering mv. av dag- og
aktivitetstilboda
o Felles tenestestandard klar for sakshandsaming i
fellesnemnda og dei enkelte kommunane
• Kultur
o I rute
• Oppvekst
o I rute – men krevjande med bakgrunn i at fristane for
oppvekstområdet i stor grad ikkje er 01.01.20, men 01.08.19
o Største utfordring pr i dag:
▪ Organisering av flyktninge- og integreringsområdet
▪ Opptaksområde for komande barnehageopptak
▪ Skuleruta for 2019/2020
• Arkiv
o Ikkje lenger eige prosjektnettverk
o Blir arbeidd med spørsmål knytt til at fylkesarkivet er i
endring/omorganisering
• IKT/digitalisering
o Har oversikt – men er på etterskot når det gjeld framdrift
o Jakob Andre (Sandal) har no byrja – viktig å ha mål om å ta
inn forseinka framdrift
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•

•

o Pr i dag vurdert å vere størst risiko knytt til migreringsarbeidet
Personal
o Mellomfase kor ein samlar inn informasjon som er grunnlag for
neste fase knytt til innplassering av tilsette mv
Politiske grupper
o Organisering
▪ Oppdatert forslag knytt til godtgjersle skal handsamast
av fellesnemnda 14.11.18
▪ Reglement for dei ulike råd/utval vil truleg vere klart for
handsaming av fellesnemnda i desember – men kan bli
utsett for å bli handsama saman med
delegeringsreglementet
o Eigarskap
▪ For tida fokus på spørsmål knytt til styrerepresentasjon
og kostnadsfordeling
o Identitet og symbol
▪ Har starta arbeidet med aktivietsplan for ulike tiltak som
skal gjennomførast i 2019
o Framtidas lokaldemokrati
▪ Legg 14.11.18 fram forslag for fellesnemnda knytt til
oppfølging av Sunnfjord Utvikling sitt prosjekt
«Tettstadutvikling»
▪ Vil i møte 26.11.18 starte arbeidet med å sjå på
medverknads- og nærdemokratiordningar som skal
supplere vedteken politisk struktur
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Innkjøpssamarbeid
• Ole John informerte om at i samband med at SFFI-samarbeidet blir
avslutta ved oppretting av Vestland fylke har KS bedt Flora kommune
om å sjå på alternative løysingar
• Men – Sunnfjord kommune vil parallelt sjå på ulike løysingar knytt til
innkjøpsområdet
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Eventuelt
• Høyringsbrev frå KMD ang avvikling av val 2019 – Jan Birger
utarbeidar høyringssvar innan fristen
• Med bakgrunn i innleiing ved Ellen vart det gjennomført kort drøfting
knytt til forventningar til stab- og støtteeiningar

JBM

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