Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune

Mosvik kommune

Til ledere av prosjektgrupper
Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.
Møte nr.:
Sted:
Tid:
Tilstede:

2
Inderøyheimen 3.etg
Torsdag 27.01.2011 kl.12.00 - 13.45
Alle med unntak av Gunnar Winther, som var forhindret fra å møte.

Saker
01/11 Kort info fra prosjektmedarbeider
Prosjektmedarbeider la fram regnskap for prosjektet sammenslåing pr. 31.12.2010. Oversikten
viser et mindreforbruk på ca. kr. 65.000 for 2010. (vedlegges)
Konklusjoner:
 Møtereferater: Det oppfordres til å ta direkte kontakt med ledere av de prosjektgrupper
som det ønskes informasjon fra.
 Utveksling av utfordringer på tvers av prosjektgruppene ivaretas forøvrig i felles
prosjektledermøte.
02/11 Status fra prosjektgruppene
Hver prosjektgruppe ga en kort tilbakemeldinger på arbeidet så langt. Kommentarene fra
gruppene er forsøksvis listet opp i vedlagte oppsummering.
Konklusjoner:
 Rammebudsjett: For områder som ikke er kritiske i forhold til tid – hold litt igjen i forhold
til bruk av budsjettet.
 Politiske avklaringer: Som et minimum skal prosjektlederne lage et notat med
problemstillinger og forslag til løsning. Notatet sendes prosjektmedarbeider som
saksbehandler til fellesnemnda.
 P12 IKT sender mal til P4,5,6,9 og 10 for innhenting av løsningsforslag fra konsulenter på
overføring av data til ny kommune. Frist: 4.02.11
 P8 Næring og plan avklarer om/hvilket fagsystem som skal benyttes i forbindelse med
scanning av eiendomsarkiv og gir beskjed til P9 Servicetorg om dette. Frist: 15.02.11
 P4 NAV og P9 Servicetorg kommer med forslag på hvilken enhet tjenestene startlån og
bostøtte bør tilhøre i ny kommune. Forslag sendes prosjektmedarbeider. Frist 15.02.11
 Tjenester i servicetorg: Alle prosjektgrupper (unntatt P13 og P14) gir tilbakemelding til
P9 Servicetorg om hvilke tjenester som ønskes lagt til servicetorg. Frist: 15.02.11
03/11 Spesielt fokus videre ved prosjektleder/prosjektmedarbeider
Prosjektleder presiserte følgende generelle fokus i gjennomføringsfasen:
 Ikke undervurder jobben med å bygge en ny kommune
 Let etter forbedringer
 Se etter muligheter for å redusere bemanning/ressurser
 Avklar hva som skal gjøres og fastsett detaljert tidsplan for dette
 Bestem dere for hvilke ressurser som skal benyttes
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De to siste kulepunktene skal besvares gjennom framdriftsplan/gjennomgang av levert
framdriftsplan, samt oversikt over ressurser (innleie, konsulenter) som skal benyttes.
Framdriftsplan med ressursbruk sendes prosjektmedarbeider innen 01.03.11
Utvidelse av mandatet til alle prosjektgrupper: (unntatt P13 og P14)
 Foreslå digitale løsninger (både mot brukere og internt) som kan bedre kvalitet og
effektivisere tjenestene
 Utarbeide detaljert oversikt over ressursbruk på de ulike funksjoner/tjenester i ny
kommune
 Utarbeide plan for kompetanseheving

27.01.11
Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider

