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Referat fra møte i administrativ styringsgruppe. 

 

 

Møte nr.: 9 

Sted:  Inderøyheimen 3.etg.  

Tid:  Torsdag 31.mars 2011 kl. 13.30 

Møtedeltagere: Jon Arve Hollekim prosjektleder/rådmann Inderøy, Lars Daling, 

kommunalsjef , Finn Madsen kommunalsjef , Roger Sæthre rådgiver/leder, Rakel Tangstad 

tillitsvalgt Mosvik, Nanna Dyrendal tillitsvalgt Inderøy og Arnfinn Tangstad 

prosjektmedarbeider. 

   

Sakliste: 

09/11 Referat fra forrige møte 

Finn Madsen opplyste at organisering/innplassering av fysioterapi og psykiatri gjennomføres 

nå, uavhengig av helse og omsorgsplan. 

 

10/11 Avklaringer til prosjektgrupper 

Innspill i møtet: 

 Nanna Dyrendal påpekte at deltidsproblematikken bør vies oppmerksomhet ved 

organisering av enhetene spesielt innen bistand og omsorg. 

 Rakel Tangstad tok opp spørsmålet om stopp i utredning av kjøkken og ønsket at 

utredning fortsetter/sluttføres. 

 Rakel Tangstad tok opp praktisering av rutinene for faste ansettelser i 

sammenslåingsperioden. 

 Roger Sæthre stilte spørsmål om omfang av tillitsvalgte i gruppe P9. Fagforbundet ønsker 

å beholde sitt medlem i gruppen. Roger avklarer ønske om fortsatt deltagelse fra Delta 

Mosvik 

 På bakgrunn av diskusjoner i ledermøtet presiseres viktigheten av å etablere gode 

støtteløsninger på IKT 

 

Konklusjoner: 

 Organisering av enhetene og innplassering fase III: Enhetene utarbeider en foreløpig 

organisering basert på dagens personellressurser i de to kommunene. Innplassering av 

dublikater/fagpersonell og en grovfordeling av ansvar/oppgaver gjennomføres i fase III. 

Enhetenes økonomiske rammer fastsettes gjennom budsjett- og økonomiplanprosessen.  

 Finn Madsen beregner ressursnivå på Mosvik skole  

 Utredning av kjøkken sluttføres 

 Rutinene for faste ansettelser ligger fast – rådmennene forsterker samhandlingen i 

avklaring av om stilling skal lyses ut fast 

 Politikk på området kompetanseheving/videreutdanning: Roger Sæthre og Arnfinn 

Tangstad utarbeider forslag til neste møte. 

 Prosjektmedarbeider identifiserer ressursbruk (konsulenter og innleie) gjennom separate 

møter med prosjektgruppene 

 Prosjektmedarbeider presiserer mandat til prosjektgruppene om fokus på nye digitale 

løsninger 
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11/11 Aktuelle saker til administrativ styringsgruppe  

Kompetanseheving/videreutdanning jf. sak 10/11. 

 

12/10 Aktuelle saker til politisk behandling  

Kulturplan jf. prosjektgruppemøtet. 

   

 

31.03.11 

 

Arnfinn Tangstad  

prosjektmedarbeider 


