Møtereferat fra møte i prosjektgruppen
Dato: 20.03.2018
Sted: Fylkeshuset, Hamar
Møtenavn: Møte i prosjektgruppa
Deltakere:
Rasmus O. Vigrestad, Hanne Varhaug Søberg, Hjalmar Nørstebø-Solbjør, Sigurd Skage, Åsmund
Haugstad Sandvik, Terje Selnes, Randi Sletnes Bjørlo, Endre Hjelseth, Halvor Løkken og Svein Thore
Jensen

Agenda
-

Omstillingsdokumentet
Prosess knyttet til valg av fylkesvåpen
Oppstart av arbeid knyttet til politisk organisering
Nytt sak/arkiv system – prosess rundt dette

1. Omstillingsdokumentet
Det ble gitt tilbakemeldinger på utkastet som forelå til møtet. Omstillingsdokumentet vil bli
sendt ut til tillitsvalgte, og drøftet på møte med tillitsvalgte 4. april.
Dokumentet vil bli presentert på allmøter i begge fylkeskommunene 6. april. 11. april vil
omstillingsdokumentet behandles i partssammensatt utvalg. Fellesnemndas arbeidsutvalg
har saken oppe 19. april, og det skal behandles i Fellesnemnda 25. april.

2. Oppstart av prosessen knyttet til valg av nytt fylkesvåpen
Prosjektledelsen har fått fullmakt til å starte arbeidet med nytt fylkesvåpen, og nedsette jury.
Leder og nestleder i fellesnemnda, samt en representant fra opposisjonen skal sitte i juryen,
sammen med fagpersoner. Kommunikasjonsavdelingene i de to fylkeskommunene får
ansvaret for å følge opp.

3. Arbeidet med å utrede politisk organisering
Arbeidet med å utrede politisk organisering av fylkeskommunen Innlandet starter opp.
Utvalget skal utrede og anbefale:
-Størrelse på fylkesutvalget og hvilken myndighet som legges til utvalget
-Innstillende komiteer, eller utvalg med beslutningsmyndighet
-Ansvarsområder for innstillende komiteer eller utvalg med beslutningsmyndighet
-Størrelse på utvalg/komiteer
-Rolle og sammensetning av andre råd og utvalg.
Prosjektledelsen vil sette ned et sekretariat for utvalget.

4. Nytt sak/arkiv system
Prosjektledelsen har fått et notat fra arbeidsgruppen som arbeider med dokument og
arkiv.
Prosjektledelsen er enig i at dette er en prosess som bør settes i gang, og at
arkivlederne kan begynne arbeidet med å utrede fremtidig arkivløsning. I prosessen
må en sikre at en har med kompetanse fra organisasjonen som kan ivareta alle
aspekter knyttet til behovsanalyse, og utarbeidelse av konkurransegrunnlag og
kravspesifikasjon.

Eventuelt
Prosjektledelsen orienterte om at det skal etableres en arena hvor prosjektledelsen v
har møter med vernetjenesten.
Prosjektportalen er satt opp. Det gjenstår noe testing, samt gjennomgang av maler.
Det skal utarbeides et opplegg for opplæring.

