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:

8
Inderøy Rådhus
Torsdag 15.desember kl. 12.00-13.30
Alle unntatt Gunnar Winther og Lars Daling. Prosjektleder Jon Arve Hollekim
deltok i starten av møtet.

Saker
21/11 Referat fra siste møte
Ingen merknader
22/11 Status prosjektgrupper
Statusoversikt prosjektledere (gjenstående arbeider):
P2 Kultur: Kulturplan under utarbeidelse
P4 NAV: Avklaringer tilrettelagte arbeidsplasser/Kroa produkter
P5 Bistand og omsorg: Flytting av fagprogrammer, turnuser (skal være på plass 09.01.12) ny
gjennomgang kjøkken
P6 Helse, rehab. og barnevern: Helsestasjon ikke klart datateknisk, avklaringer lokaler
fysioterapeut Mosvik, journaler legekontor Mosvik flyttes til Leksvik
P7 Kommunalteknikk: Flere delplaner under utarbeidelse, utviklingsprosjekt i oppstartsfasen,
etterbruk hus
P9 Servicetorg og IKT: Sak- og arkivsystem forsinket – oppstart 02.01.12, IKT inkl. telefoni
Mosvik forsinket
P10 Økonomi/lønn: Opplæring kontoplan/KOSTRA-funksjoner 16.-20.01.12
P11 Personal: Nesten i mål med arbeidsavtaler, mangler behandling av reglementer, valg av
tillitsvalgte
P13 Helse- og omsorgsplan: Plan godkjent, ruspolitisk handlingsplan på nyåret,
folkehelseplan – oppstart med temamøte i kommunestyret
P14 Ekstern kulturbygging: Brølløpsfeiring planlagt og i rute !
Rakel Tangstad påpekte at drøfting må gjennomføres før turnus trer i kraft 09.01.12. Nanna
Dyrendal ønsket avklaring i forhold til praktisering av seniorpolitikken og uttrykte bekymring
for konsekvenser av endring i seniorpolitikken.
23/11 Regnskapsoversikt
Prosjektregnskap pr. 09.12.11 ble gjennomgått.
Konklusjon: Budsjett for P11 Personal reduseres med kr. 130.000
Prosjektledere er ansvarlig for å ompostere fra driftsregnskap 1729 Inderøy til
prosjektregnskapet for kommunesammenslåing for regnskapsåret 2011. (ansvar 600, funksjon
1800, prosjektnr. 590-603)
24/11 Avslutning av prosjektet
Mal for prosjektrapport inkl. evalueringsskjema ble gjennomgått.
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Innspill:
 Det ble foreslått også en evaluering om 1-2 år med tanke på forbedringspunkter som følge
av kommunesammenslåingen.
 Tillitsvalgte i prosjektgrupper evaluerer/kommer med innspill i prosjektgruppene. Rakel
Tangstad og Nanna Dyrendal leverer egen evaluering som deltagere i
prosjektledergruppen og administrativ styringsgruppe.
Konklusjoner: (vedtatt i sak 30/11 i administrativ styringsgruppe)
 Prosjektledere avholder siste møte i prosjektgruppene i løpet av januar 2012 hvor
prosjektgruppens evaluering skal være en av sakene.
 Prosjektrapport og evalueringsskjema sendes prosjektmedarbeider senest 31.januar 2012.
(P3 Skole og barnehage leverer kun evalueringsskjema)
 Siste møte i prosjektledergruppen og administrativ styringsgruppe avholdes 1.mars 2012.
 Prosjektregnskap planlegges avsluttet 01.07.12 og endelig prosjektrapport utarbeides
innen 01.09.2012. Ansvar prosjektmedarbeider.
Eventuelt.
Prosjektmedarbeider takket prosjektledere og tillitsvalgte for samarbeidet og godt utført
arbeid i 2011.

15.12.11
Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider

