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Til ledere av prosjektgrupper  

 

Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper. 

 

Møte nr.: 9 

Sted:  Inderøyheimen 3.etg. 

Tid:  Torsdag 1.mars 2012 kl. 12.00-13.30 

 

Saker 

01/12 Referat fra siste møte  

Siste møte avholdt 15.12.11 – ingen merknader. 

 

02/12 Rapporter fra prosjektgruppene 

7 av 12 prosjektgrupper har levert prosjektrapport.  

 

Konklusjon: Prosjektrapport leveres prosjektmedarbeider innen fredag 9.mars 2012. 
 

03/12 Evaluering fra prosjektgrupper og tillitsvalgte 

6 av 12 prosjektgrupper samt begge tillitsvalgte har levert evalueringsskjema.  

Tilbakemeldingene ble gjennomgått i møtet. I tillegg framkom følgende tilbakemeldinger: 

 Bygging av en ny kommune – et fornuftig grep i forhold til innbyggere/medarbeidere men 

nytt kommunenr. har skapt mye ekstraarbeid. 

 Kort og konsentrert gjennomføring oppleves som positivt men: 

- Flere har vært med i for mange grupper 

- Viktig med realistisk målsetting med gjennomføringen 

- Burde tatt høyde for større frikjøp av driftsoppgaver 

 

Konklusjon: Evalueringsrapport leveres prosjektmedarbeider innen fredag 9.mars 2012. 
 

04/12 Regnskapsoversikt pr. 27.02.12 

Regnskapsoversikt pr. 27.02.12 ble gjennomgått med tilbakemeldinger fra prosjektlederne. 

 

P2 Kultur: Kostnader knyttet til gjenstående oppgaver vil i hovedsak være knyttet til å 

arrangere diverse møter.  

P3 Skole- og barnehage: Prosjektet er avsluttet og overført til drift. 

P4 NAV: Feilføring av lønn i januar belastes prosjektet. NAV sentralt har hatt betydelige 

kostnader.  

P5 Bistand og omsorg: Alle fakturaer skal være regnskapsført. Ønsker midler til kulturtiltak 

på enheten. 

P6 Helse, rehab., barnevern: Gjenstår lokaler til fysioterapeut i Mosvik. Bente lager 

funksjonsbeskrivelse til Jorunn som kostnadsberegner. Prosjektet kan defineres som en del av 

kommunesammenslåingen men forutsetter omprioritering av midler.  

P7 Kommunalteknikk: Budsjettramme overskredet – prosjektet overføres til drift. Det er 

ikke avsatt midler til forbedringsprosjekt kommunalteknikk. 

P8 Næring og plan: Fakturaer skal være regnskapsført – ikke midler til biologisk mangfold 

og adresseprosjekt. 
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P9 Service, støtte og IKT: Gjenstår noe i forhold til telefoni Mosvik og 

saksbehandlingssystem.  Betydelig overskridelse på IKT. Bortsetting av arkiv er ikke 

oppstartet – avklares i eget møte med rådmannen. Ikke midler til utviklingsprosjekt 

service/støtte innenfor rammen til prosjektet.  

P10 Økonomi: Gjenstår en del arbeid og regninger – budsjett kan reduseres til kr. 600.000. 

P11 Personal: Gjenstår en del arbeider i henhold til rapport. Budsjett opprettholdes.  

P13 Helse- og sosialplan: Gjenstår boligsosial handlingsplan – kun møter som generer 

kostnader. 

P14 Ekstern kulturbygging: Tilskudd til noen frivillige organisasjoner gjenstår samt enkelte 

arr. Budsjett opprettholdes.  

 

Konklusjon: 

 Prosjektmedarbeider har justert budsjett for den enkelte prosjektleder på bakgrunn av 

levert prosjektrapport og innspill i møtet, se vedlegg. 

 

05/12 Avslutning av prosjektet – overføring til drift 

Etter prosjektgjennomgangen er det ikke finansiering til følgende prosjekter: 

 ”Det nye oppvekstlandskapet Inderøy/ Inderøy 0 – 18”. 
 Fysioterapeutlokaler i Mosvik 

 Registrering biologisk mangfold og adresseprosjekt Mosvik 

 Utviklingsprosjekter innenfor kommunalteknikk og service/støtte 

 

Konklusjon:  

 Delprosjektene overføres nå til drift og ivaretas av den enkelte enhetsleder/rådgiver.  

 Igangsatte tiltak gjennomføres innenfor ny budsjettramme for 2012 vist i vedlegg.  

 Prosjektet kommunesammenslåing har i 2012 ansvar 900 og funksjon 1806 (prosjektnr. 

3590-3603) og prosjektmedarbeider har fortsatt ressursnr. 76473.  

 

Eventuelt. 

Prosjektmedarbeider takket prosjektledere og tillitsvalgte for godt utført arbeid i prosjektet. 

 

 

01.03.12 

 

Arnfinn Tangstad  

prosjektmedarbeider 


