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22.03.19 Administrativ styringsgruppe

Møtedato:

22.03.2019

Møtt
Ole John Østenstad
Atle Fasteland
Stian Jakobsen
Ellen Jensen
Marit Solheim
Torill Anita Segtnan
Elin Enebakk
Lise Mari Haugen
Veronika Jamaris Huus
Øystein Høyvik

Møtestad: Møterom Haukedalen, Førde rådhus

Ikkje møtt
Kurt Even Andersen
Øyvind Bang-Olsen
Malin Moldestad

Andre
Kirstin Bruland
Trond Ueland
Helge Sæterdal
Jan Birger Moe

Møteleiar:

Ole John Østenstad

Møtereferent:

Øystein Høyvik

Sak nr.

Sakstittel, omtale og konklusjon

1

Gjennomgang og godkjenning av referatet frå møte 22.02.19
• Gjennomgått og godkjent

2

Prosjektrekneskap og årsmelding
Utdrag frå årsmelding
Driftsrekneskapen vert ført under ansvar 105 i rekneskapen til
Førde kommune

Ansvar

Frist

Prosjektarbeidet knytt til etablering av Sunnfjord kommune er
finansiert ved bruk av eingongstilskot med med kr 46,1 millionar
(pr 01.01.18 var kr 43 085 234 fondsført på fond 9292).
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For prosjektåret 2018 vart det budsjettert med ein kostnad på kr
14 130 000 jf. vedtak i sak 038/18 gjort av fellesnemnda.
Rekneskapen for ansvar 105 i 2018 syner eit forbruk på kr
12 803 269 og som er finansiert ved bruk av fond 9292.
Etter føring av bruk av bunde driftsfond vart det innteksført
refusjon i høve løn med kr 228,-, og rekneskapen syner derfor eit
tilsvarande mindreforbruk/overskot. I tillegg til kr 12 803 269 er det
nytta kr 241 665 av fond 9292 knytt til invisteringprosjekt Visma
økonomi for Sunnfjord kommune.
Pr 31.1218 er det fondsført kr 30 040 310 på fond 9292.
3

Personal og organisasjon
• Jan Birger Moe informerte om status i arbeidet med innplasering i
ulike stillingar, og som var tema i drøftingsmøte seinare same dag

4

Bruk av kompensasjonspotten i 2019
• Blir kalla inn til møte mellom rådmann og prosjektleiar som får i
oppgåve å avklare bruken av potten

5

Førde rådhus
• Ellen Jensen og Øystein informerte om status i arbeidet
• Prinsippnotat utarbeidd av prosjektleiar vart gått gjennom
• Skisser basert på kulepunktet over vart gått gjennom
• Ellen Jensen og Øystein Høyvik saman med arkitekt Grete Marøy
Sellevoll oppdaterer skisser og presenterer dei på for for leiargruppa /
admininstrativ styringsgruppe 05.04.19
• I veke 15 og 17 vil det skje vidare avklaringar med aktuelle
einingsleiarar / einingar
• Arbeider etter målsetting om å endeleg avklare bruken av Førde
rådhus i møte 26.04.19

6

Status tilsetting kommunalsjefar og einingsleiar
• Kommunalsjefar
Ole John Østenstad informerte om at
o Åge Stafsnes har sagt ja til å bli kommunalsjef for skule
o Kristine Steindal ynskjer bli kommunalsjef for barnehage
o Hilde Bjørkum sluttar i Førdefestivalen for å bli kommunalsjef
for kultur og idrett
o Stafsnes og Steindal blir kopla på leiargruppa mv frå og med
første veka etter påske, Bjørkum i løpet av hausten
o Velkommen til Åge, Kristine og Hilde!!
• Einingsleiarar
Kommunalsjefane informerte om status i arbeidet – og som er i rute

7

Vakansar
• Ingen saker

8

PSU og fellesnemnda
• 13.03.19
o Ole John Østenstad informerte frå møtet

ØH

EJ/ØH
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•
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o Ingen spesielle oppfølgingspunkt
10.04.19 – førebels plan/agenda
o Legg opp til at PSU blir kalla inn slik at dei kan få same
orienteringa frå prosjektleiar som fellesnemnda
o PSU kl 10.00
▪ Opprop
▪ Orientering v/ Ole John Østenstad – inntil ca 45 minutt
o Fellesnemnda – start ca kl 11.00
o Opprop
o Orientering forprosjekt eigedomsskatt – ca 60 minutt
o Lunsj kl 12.00
o Kl. 12.30 – framhald orienteringssaker
▪ Skyggebudsjett 2019/ skyggeøkonomiplan 2019 – 2022
v/økonominettverket
▪ Fag- og timefordeling v/ oppvekstnettverket
o Saker
▪ Nytt revisjonsselskap
▪ Eigarmelding – selskapsdelen
▪ Prosjekt-/årsrekneskap og årsmelding
▪ Omsorgsbustadar Langebruvegen
▪ Firda Billag

Eventuelt
• Møte 05.04.19 går som planlagt - Østenstad og Fasteland deltek vi
Skype

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