Agenda styringsgruppa 5. møte
Dato:

13. mars 2017

Vertskap:

Skodje kommune

Stad:

Gomerhuset

Tidsramme:

Lunch frå kl. 12.00, møtestart kl. 13.00, møteslutt seinast 17.45

Agenda:
Velkomne. Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat styringsgruppa 7.2.17 (vedlagt)
16/17 Referatsaker (15 min.)
Orientering om status sidan sist styringsgruppemøte v/Eva Vinje Aurdal:
1.

Ny ordførar og endring i deltakargruppa frå Ørskog kommune.

2.

Regjerings- og støttepartia har i eigen pressekonferanse informert om at dei vil innstille på at
Haram kommune inngår i nye Ålesund kommune.

3.

KS Midt-Norge og Fylkesmannen MR konferanse 14.-15.3. i Ålesund. Link til program.

4.

KMD og KS dagssamling Gardermoen 21.3. tema: «Eierskap, interkommunalt samarbeid og
anskaffelser ved kommunesammenslåing». Link til program og påmelding.

5.

Intervju prosjektstilling demokrati og medverknad gjennomført 7.3..

6.

Arbeidsutvalet hadde møte 7.3. - møtereferat ligg ved.

17/17 INFO-skriv nr. 1/2017/nye kommuner/FMMR (45 min.)
Kort innleiing v/leiar i styringsgruppa Eva Vinje Aurdal om ny informasjon i info-skrivet
Presentasjon v/ prosjektleiar kommunereforma Vigdis Rotlid Vestad, Fylkesmannen MR.
Eventuelle spørsmål frå styringsgruppa.
Kaffipause kl. 14
18/17 Prosjektorganisering og delprosjekt – status og oppretting av nye delprosjekt (30 min.)
Presentasjon v/prosjektkoordinator Anne Berit S. Emblem.

19/17 Delprosjekt 1: Personal og omst. – skisse til prosess for rekruttering av rådmann (15 min.)
Presentasjon i møtet v/delprosjektleiar Roar Reiten.

20/17 Prosjektbudsjett 2017-2020 – første skisse (15 min.)
Budsjettskisse (kostnader og inndekning) for prosjektet etablering av nye Ålesund inkl.
økonomiske bindingar i intensjonsavtalen. Det er Fellesnemnda som formelt skal godkjenne
prosjektbudsjettet, styringsgruppa må førebu eit budsjettutkast.
21/17 Frikjøp av eitt årsverk frå kommunikasjonsteamet i Ålesund kommune.
Kaffipause 15.15
22/17 Innovasjon i praksis – utkast til søknad (15 min.)
Presentasjon v/rådmann Bente Vikhagen Glomset, Skodje.
23/17 Gruppearbeid - visjon og verdiar for nye Ålesund kommune (1 time 30 min)
Gruppearbeid leia av Bente V. Glomset, Anne Bente Skjellum og Anne Mette Liavaag.

Pause med matbit ca. 16 (ila. gruppearbeidet)

24/17 Delta i KS sitt tilbod om innbyggerundersøking (5 min.)
Presentasjon v/leiar i styringsgruppa Eva Vinje Aurdal
Link til tilbod om undersøking: http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokratiog-folkevalgt/lokaldemokratiundersokelse/hvor-godt-er-lokaldemokratiet-i-din-kommune/

25/17 Nye Ålesund som godt eigna vertskommune for ny tilflytting av statleg verksemd (10 min.)
Presentasjon v/ nestleiar i styringsgruppa Dag Olav Tennfjord
Link til St.meld. 18 og Regjeringa sin «Plan for lokalisering av statlege arbeidsplassar»:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/

26/17 Eventuelt

Møtet er ferdig seinast kl. 17.45 (kan evt. bli ferdig før).

