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:

3
Inderøyheimen 3.etg
Torsdag 17.02.2011 kl.12.00 - 13.30
Alle unntatt Rita Aarnes og Bente Molde.

Prosjektleder hadde før møtet avklart at tillitsvalgte i administrativ styringsgruppe, Nanna
Dyrendal, Fagforbundet Inderøy, og Rakel Tangstad, Fagforbundet Mosvik, fra og med dette
møtet er faste medlemmer i møte med ledere av prosjektgrupper.
Saker
04/11 Referat fra siste møte - oppfølging v/prosjektmedarbeider
Ang. sak 2/11:
 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. Ny frist: 15.03.11
 P4 NAV og P9 Servicetorg kommer med forslag på hvilken enhet tjenestene startlån og
bostøtte bør tilhøre i ny kommune. Forslag sendes prosjektmedarbeider. Utsettes inntil
enhetene har gjennomgått ressurser og kompetanse.
 Tjenester i servicetorg: Alle prosjektgrupper (unntatt P13 og P14) gir tilbakemelding til
P9 Servicetorg om hvilke tjenester som ønskes lagt til servicetorg. Dette er tidligere
registrert i Inderøy kommune. Oversikten/opplysningene videresendes av Jorunn By
til Åse G. Solem og Roger Sæthre innen 04.03.11
Ang. sak 3/11, utvidelse av mandat: Det kom tilbakemelding på at mandatet underveis var
blitt meget omfattende.
05/11 Reorganisering av prosjektgrupper
På bakgrunn av innplassering av enhetsledere og rådgivere i 1756 Inderøy, endres ledelse av
prosjektene som følger:
P9 Servicetorg, sak og arkiv og P9 IKT: Leder Roger Sæthre
P11 Personal: Leder Jon Olav Heggli
Endringen skjer umiddelbart.
Som følge av endringene ovenfor gjøres en ny vurdering av status og omfang av
arbeidsoppgaver knyttet til enkeltmedlemmer i de berørte grupper.
06/11 Nye utfordringer/behov for avklaringer
Prosjektmedarbeider påpekte at alle prosjektgruppene må samle alle avklarte/vedtatte regler,
retningslinjer etc. slik at de senere kan legges ut på intranett.
Elin Andersen orienterte om sentralt NAV-prosjekt som medfører økt ressursbruk lokalt.
Per Arne Olsen etterlyste klarere fullmakter til enhetsleder/leder prosjektgruppe i forhold til
organisering av tjenester og drøfting med tillitsvalgte.
Nanna Dyrendal påpekte at tillitsvalgtes rolle i prosjektgruppene er å komme med innspill og
ideer sett med tillitsvalgtes øyne. De formelle drøftingene bør skje i egne fora.
Konklusjoner:

Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune
Mosvik kommune
 Det presiseres at organisering av enhetene, innplassering av personell og organisering av
tjenester som har betydning for ansatte, skal avklares med rådmannen. Formell drøfting
med tillitsvalgte skjer deretter i regi av enhetsleder, men med bistand og i samråd med
personalrådgiver.
 P10 Økonomi-lønn skisserer prosess og grov tidsplan for arbeidet med budsjett 2012 og
økonomiplan 2012-2015. Frist: 25.mars 2011.
07/11 Videre framdrift
Det vises til sak 3/11 i forrige møtet om
 Framdriftsplan fra prosjektgruppene på kritiske områder
 Bruk av ressurser (innleie og konsulenter) i kr.
Fristen for å sende denne oversikten til prosjektmedarbeider endres til 25.mars 2011.

17.02.11
Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider

