Møtereferat fra prosjektgruppen
Dato: 05.04.2018
Sted: Hamar
Møtenavn: Møte i prosjektgruppen
Deltakere:
Rasmus O. Vigrestad, Hanne Varhaug Søberg, Sigurd Skage, Terje Selnes, Åsmund Haugstad
Sandvik, Halvor Løkken, Hjalmar Nørstebø-Solbjør og Svein Thore Jensen

Agenda
1. Omstillingsdokument og saksutredning
2. Fylkesvåpen - status
3. Status administrative delprosjekter
a. IT
b. Eierskap
4. Rapportering fra arbeidsgruppene - oppfølging og sammenstilling og forberedelse til
sak til arbeidsutvalget (AU) og fellesnemnda (FN)
5. Saker til AU og FN - ferdigstillelse av saksframlegg
6. Notat vedrørende sams vegadministrasjon
7. Utredning - kollektivtrafikk
8. Eventuelt
1. Omstillingsdokument og saksutredning
Omstillingsdokumentet er drøftet med de tillitsvalgte, og med unntak av tre punkter er det
enighet om utkast til omstillingsdokumentet. Prosjektledelsen innstilling på de områder som
det er uenighet om, er:
-

Kompensasjon for merreisetid: 1 time
Parkering: Formuleringer om parkering tas ut av dokumentet
Kompensasjon etter flytting av bosted til nytt arbeidssted: Formuleringer om dette tas ut
av dokumentet

Til pkt. 4 i omstillingsdokument med overskriften Politisk vedtatte forutsetninger er selve
visjonen utelatt. Denne bør skrives inn uten at dette går utover eller endrer realiteten i
omstillingsdokumentet. Åsmund Haugstad Sandvik skriver dette inn i dokumentet før
utsendelse til partssammensatt utvalg.
Det skal skrives et kort saksframlegg hvor omstillingsdokumentet og referat fra
drøftingsmøtet med de tillitsvalgte følger som vedlegg. Åsmund Haugstad Sandvik skriver et
utkast i løpet av fredag formiddag slik at saken sendes ut i løpet av helgen 6.-8. april
2. Fylkesvåpen – status
Endre Hjelseth, Synne Gjeilo og Tone Tømterud fra administrasjonen deltar i juryen for nytt
fylkesvåpen i tillegg til den politiske representasjonen. Erik Ringnes skal inn fra opposisjonen,
mens Even Aleksander Hagen blir leder av juryen. Administrasjonen forbereder første

jurymøte, og grunnlagsmateriale og kriterier er under utarbeidelse. De tre fra
administrasjonen avtaler møte med NRK for videre oppfølging. Tidsplanen ligger fast og det
er god framdrift i arbeidet.
3. Status administrative delprosjekter
a. IT
b. Eierskap
Ikke innhentet foreløpig status IT-prosjektene, men dette følgesopp av prosjektledelsen.
Eierskapene kartlegges og det er nå god framdrift i kartleggingen.
4. Rapportering fra arbeidsgruppene - oppfølging og sammenstilling og forberedelse til sak til
arbeidsutvalget (AU) og fellesnemnda (FN)
Det viktigste med rapporteringen 9. april er å få en oversikt over hva arbeidsgruppene
allerede nå ser må fram til politisk behandling i fellesnemnda. Etter rapporteringen 9. april vil
prosjektledelsen starte oppfølgingen av arbeidsgruppene.
Saken som skal til AU eller FN nå i april vil kun bli en kort med status for arbeidet i gruppene
og en orientering om framdriften og hvilke saker som vil komme til politisk behandling i
fellesnemnda.
5. Saker til AU og FN - ferdigstillelse av saksframlegg
Følgende saker skal opp til behandling i AU (19. april) og FN (25. april):
 Omstillingsdokumentet
 Rapportering arbeidsgrupper – status
 Tilsetting - prosjektleder (direkte til FN)
 Budsjett fellesnemnda
 Høringssvar - rapport fra ekspertutvalget om nye oppgaver til fylkeskommunene
I tillegg er det et ønske om en faglig innledning om politisk organisering under møtet i
fellesnemnda 25. april. Randi Sletnes Bjørlo og Svein Thore Jensen skriver saksframlegg og
jobber med å finne innleder.
6. Notat vedrørende sams vegadministrasjon
Avventer videre arbeidet med dette
7. Utredning – kollektivtrafikk
Mandat for utredningsarbeidet er i ferd med å ferdigstilles i arbeidsgruppen. Fordeler og
ulemper ved de forskjellige modellene for organiseringen av kollektivtrafikken løsningene,
men ingen tilrådning. Tilrådningen tas først når dets kal utarbeides et sak til politisk
behandling.
8. Eventuelt
Oppfølging av møtet med kommunene må samordnes med politisk ledelse. Avventer
referatet fra møtet med kommunene på Lillehammerrett før påske.
Ny prosjektportal for dokumentdeling i arbeidsgruppene er på det nærmeste klar for å kunne

tas i bruk. Møte med IKT-avdelingene i neste uke avklarer opplæring og utrulling av
verktøyet.

