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:

5
Inderøyheimen 3.etg
Torsdag 28.04.11 kl.12.00 - 13.30
Alle unntatt Kirsten Letnes, Bente Molde, Elin Andersen, Gunnar Winther, Jon
Olav Heggli, Jorunn By og Nanna Dyrendal

Saker
11/11 Referat fra siste møte
Ingen merknader.
12/11 Organisering av enheter og innplassering av personell
Status i møtet:
P2 Kultur: Samtaler er gjennomført – organisering og innplassering med grov
arbeidsfordeling klar til 1.juni.
P5 Bistand og omsorg: Drøftingsmøte 29.04.11, organisering og tjenesteledere på plass til
1.juni. Tjenestelederne bidrar i den videre organisering og innplassering av teamledere.
P6 Helse, rehab. og barnevern: Rehabilitering og psykisk helse – samtaler gjennomført –
organisering og ledelse på plass til 1.juni.
P9 Service og støtte: Organisering av enheten og ansvar for fagområder på plass til 1.juni.
Ønsker tid til videre arbeidsfordeling – i løpet av høsten 2011.
Før møtet hadde prosjektmedarbeider møte med P4 NAV
P4 NAV: Beregnet 0,6 årsverk fra staten til nye NAV Inderøy – 0,4 årsverk i kommunalt
NAV Leksvik og Mosvik. Ressurser avklares i eget møte mellom kommune og stat i juni.
Etter møtet har prosjektmedarbeider fått status fra P7 og P8.
P7 Kommunalteknikk: Bli kjent dag 28.04.11 – organisering og hovedansvar på plass 11.05.
P8 Næring og plan: Drøftingsmøte avholdt 02.05.11 – enheten organisert og grovt ansvar er
fordelt – totalt 8 årsverk i ny enhet.
Konklusjoner:
 Framdrift på organisering enhetene og innplassering av ledere er i hovedsak
tilfredsstillende.
 HUSK: Forslag til organisering skal forelegges rådmannen. Organisering av enheten,
eventuelle dublikater og innplassering skal formelt drøftes med alle berørte tillitsvalgte i
begge kommuner.
 I første omgang får nye ledere/ansatte et tilsettingsbrev
 P11 får i oppdrag å gjennomgå og komme med forslag til lederbegreper og innhold i disse.
13/11 Statusrapportering i løpet av mai
Prosjektleder påpekte sterkt fokus på digitale løsninger og at den nye kommunen skal bli en
ekommune.

Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune
Mosvik kommune
KRD har bevilget 14,557 mill. kr. til dekning av kommunesammenslåing. Revidert budsjett
for prosjektgruppene ble presentert. (vedlegges, skal godkjennes i fellesnemnda)
14/11 Nye utfordringer og avklaringer
Innspill i møtet:
Fagforbundet Mosvik stilte spørsmål om oppsigelse av vaskeriavtale i Mosvik. Per Arne
Olsen orienterte om at gjeldende avtale forlenges og sies opp fra 01.03.12. Anbudsrunde
gjennomføres i forhold til den organisering/løsning som blir valgt.
Konklusjoner:
 Kompetanseplanlegging – omfatter kompetanseheving for å møte endringer i
arbeidsoppgaver/-metoder som følge av sammenslåingen av kommunene
 Arbeidet med verdigrunnlag og visjon skal samkjøres og ivaretas på overordnet nivå
gjennom arbeidet med ”Strategisk arbeidsgiverpolitikk”, ansvar P11.

04.05.11
Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider

