Møtereferat fra møte i prosjektgruppen
Dato: 07.03.2018
Sted: Victoria hotell, Lillehammer
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
Oppfølging av arbeidsgruppene
Saker til arbeidsutvalget - status
Eventuelt
o Prosjektportal
o Sams vegadministrasjon
o Forespørsel om nye arbeidsgrupper
o Rolleavklaringer og møteplan

1. Omstillingsdokumentet
I forhandlingsavtalen ligger det vedtak om lokalisering. Dette ligger fast.
I omstillingsdokumentet skal det gå frem hva en virksomhetsoverdragelse innebærer
rent juridisk. Omstillingsdokumentet må være presist og tydelig når det gjelder hvem
som omfattes av dette.
Når det gjelder hvilke virkemidler som skal iverksettes med tanke på å beholde
medarbeidere, er det enighet om å se nærmere på kompensasjon knyttet til
merreisetid, og tilskudd til å reise kollektivt. Til neste møte i prosjektgruppen, 9. mars
skal Terje Selnes og Åsmund H. Sandvik legge frem en oversikt over ansattes reisevei.
Omstillingsdokumentet må omhandle kompetansetiltak knyttet til omstillingen.
Selnes og Sandvik legger frem et utkast til dokument for prosjektgruppen til møtet
den 9. mars. Det sendes ut til prosjektgruppen senest kvelden 8. mars.
Det opprettes en stillingsbank fra 1.1.2019.

2. Oppfølging av arbeidsgruppene
Dette ser en nærmere på 9. mars.

3. Saker til arbeidsutvalget - status
Sakene vil være klare til å legges ut torsdag 8. mars

4. Eventuelt
Prosjektportal
Her er det valgt å bruke en portal som Asker kommune har tatt i bruk, og som bygger
på Difis prosjektveiviser. Det skal være møte med leverandør mandag 12. mars.
Brukerterskelen må ikke være for høy, og det må gis opplæring. Endre Hjelseth følger
opp dette. Hjelseth gir en statusrapport på møtet i prosjektgruppen 20. mars.
Sams vegadministrasjon
Det er ikke aktuelt å innlemme representanter fra Statens vegvesen i arbeidsgruppe i
kartleggingsfasen.
Forespørsel om nye arbeidsgrupper
Det opprettes ikke flere arbeidsgrupper i prosjektet. Fagområder som identifiseres
kan legges inn i undergrupper under eksisterende arbeidsgrupper.
Rolleavklaringer og møteplan
Prosjektledelsen ser nærmere på dette med roller.
Sekretariatet utarbeider en oversikt over møtedatoer i ulike fora (ikke
arbeidsgruppene). Videre utarbeider sekretariatet en overordnet milepælsplan som
viser aktiviteter og møtepunkter.
Møteplan for prosjektgruppen:
9. mars kl. 13.30 - 15.30 (Hamar)
20. mars kl. 16.00 - 19.00 (Hamar)
5. april kl. 15.00 - (Hamar)
9. mai kl. 12.00 - 14.00 (Lillehammer)
7. juni kl. 09.00 - 11.00 (Hamar)

