Møtereferat fra prosjektgruppa
Dato: 07.06.2018
Sted: Hamar
Møtenavn: Møte i prosjektgruppa
Deltakere:
Rasmus Vigrestad, Hanne Varhaug Søberg, Hjalmar Nørstebø-Solbjør, Sigurd Skage, Halvor
Løkken, Endre Hjelseth, Terje Selnes, Randi Sletnes Bjørlo og Svein Thore Jensen

Agenda

1) Sams veiadministrasjon
a. Nedsettelse av prosjektgruppe
Det etableres en prosjektgruppe med representanter Fra Hedmark og Oppland
fylkeskommune. Hjalmar Nørstebø-Solbjør skal lede arbeidsgruppen. Hedmark skal
stille med sekretariat.
b. Hvordan inkludere Statens veivesen i det videre arbeidet?
Prosjektledelsen møter Statens veivesen for å drøfte dette
2) Kommunikasjon
Hvordan skal informasjonen til ansatte bli bedre?
Lederne må få bedre informasjon, idet de er viktige informasjonskanaler. Det må
sikres at også ansatte ved skolene og tannklinikkene får informasjon.
Halvor Løkken og Endre Hjelseth ser på muligheten for å sende ut en type
nyhetsbrev. Den som har ansvaret for å legge ut informasjon om sammenslåingen,
bør være med på møter. Presentasjonen som Hanne Varhaug Søberg hadde på møte
med arbeidsgruppene den 30. mai legges ut på https://www.innlandetfylke.no/
Det legges ut oppdatert informasjon når arbeidsgruppene har rapportert den 22.
juni.
3) Budsjett og økonomi
a. Økonomirapport og gjennomgang av budsjettet for fellesnemnda - status
Det må hentes inn en oppdatert oversikt over prosjektutgiftene i begge
fylkeskommuner. Reisekostnader og andre kostnader i forbindelse med kartlegging,
skal føres på enhetenes eget budsjett. Det er gitt innspill på opprettelse av nye

tjenester knyttet til de ulike budsjettpostene, noe som vil gi bedre oversikt.
Svein Thore Jensen og Randi Sletnes Bjørlo følger opp dette.

4) Neste møte i prosjektgruppen
Neste møte i prosjektgruppen blir på Lillehammer 14. august, kl. 09.00-11.00.
Prosjektgruppen møter da ny prosjektleder.
5) Orienteringer
a. Mandat for forprosjektet kontorlokaler og sak-arkivsystem
Mandatene legges ved referatet fra møtet.
b. Forespørsel fra tillitsvalgte vedr. posten «annet» i oversikten over prosjektgruppene
Det etableres ingen nye arbeidsgrupper nå. Noe av det som ligger i «annet» blir
behandlet i andre pågående prosesser, f.eks. organisering av råd og utvalg, og
regionrådene.
c. Oversikt/innspill til saker som må til Fellesnemnda
Hanne Varhaug Søberg og Randi Sletnes har gått gjennom innspillene. En del av
innspillene kan ses i sammenheng, noen bør tas i dagens fylkesting, mens andre må
frem for fellesnemnda. Det legges frem en oversikt for ny prosjektleder.

6) Eventuelt
a. Regionrådene
Det etableres en referansegruppe. Det må legges opp en plan for det videre arbeidet,
og det må etableres et sekretariat. Både Hedmark og Oppland fylkeskommune skal
bidra med ressurs inn i sekretariatet.

b. Internt arbeidsmarked
Kriterier for innplassering – dette må prosjektledelsen være med å se på.
Internt arbeidsmarked: Terje Selnes og Åsmund H. Sandvik ser nærmere på
avgrensninger. Tas med de tillitsvalgte.

