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:

6
Inderøy Rådhus, kantina
Mandag 06.06.11 kl.12.00 - 13.45
Alle unntatt Bente Molde. Prosjektleder Jon Arve Hollekim deltok på siste del
av møtet

Saker
15/11 Referat fra siste møte
Ingen merknader
16/11 Statusrapport pr. 1.juni
Prosjektmedarbeider gikk gjennom status for de enkelte prosjektgrupper. Det ble spesielt
fokusert på organisering/innplassering av personell, innføring av regnskapssystem (agresso)
og saksbehandlingssystem (ephorte).
Status pr. 1.juni vedlegges sammen med status for P6. I tillegg vedlegges regnskapsoversikt
pr. 1.juni. 2011.
Konklusjoner:
 P3 skole og barnehage: Prosjektet Oppvekstlandskapet Inderøy overføres til “linjen” og
det avklares nærmere omfang/innhold og videre organisering. Ansvar: Finn Madsen
 P4 NAV: Kommunale ressurser inkl. lederressurs drøftes på partnerskapsmøte i juni. Det
samme gjelder kommunale tjenester som startlån, boligtilskudd og bostøtte. Ansvar:
Prosjektleder
 P9 Service og støtte: Ekstrakostnader IKT som følge av forsinkelser/ekstraarbeid ved
innføring av felles AD, skal belastes INVEST-prosjektet felles AD. Ansvar: Roger
Sæthre
 P10 Økonomi: Økte kostnader ved innføring av agresso – prosjektramme økes med kr.
500.000
 P11 Personal: Det gjennomføres anbudsrunde både på person- og ting/skadeforsikringer.
Prosjektramme økes med kr. 130.000
 Innføring av agresso med forsystem og ephorte krever samordning av IKT-innsats.
Ansvar: Prosjektmedarbeider i samarbeid med Roger Sæthre og Kirsten Letnes.
 Ved organisering av enhetene og fordeling av ansvar/arbeidsoppgaver skal det
gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte. Gjenstår: P6 og P2

17/11 Videre framdrift og organisering av sammenslåingsprosjektet
Reorganisering av prosjektet og overgangen til en “normal” driftssituasjon ble diskutert.
Kommentarer:
 Ved overgang til normal drift – ikke glem tillitsvalgte
 Husk forbedringsarbeidet – handlingsrommet er størst i prosjektet
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Konklusjoner:
 I hovedsak beholdes organisering av prosjektet fram til neste statusgjennomgang av
prosjektmedarbeider i sept./oktober.
 Prosjektledere kan fase ut enkeltoppgaver til ordinær drift der prosjektgruppen mener
dette er mest hensiktsmessig.
Eventuelt
Neste prosjektledermøte er 25.august kl. 12.00 – møteplan for høsten 2011 vedlegges.

06.06.11
Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider

