PROSJEKT NYE MOSS KOMMUNE
REFERAT FRA MØTE I REFERANSEGRUPPE MED
KOMMUNALSJEFENE I MOSS OG RYGGE
Dato: 14.03. 2017, Tid 08:30
Tilstede: Bente Hedum – BH, Åsmund Rådahl - ÅR, Ivar Nævra - IN, Are Hammervold Solvang - AHS, Bjørn
Olavesen - BO, Jens Terkelsen - JT, Gro Gustavsen GG, Siri Bækkevold - SB, Gorm Gullberg - GoG, Heidi Slensvik HS, Rolf J. Klokkerud – RJK, Therese Evensen – TE,

Kommuneplanleggerne Terje Pettersen, Vibeke Eriksen, Daniel Eggereide og Charlotte Aune Bryne
var til stede på første sak.
Forfall: Lars Gjemmestad - LG
Innkalling og saksliste godkjent.
SAK

KONKLUSJON/HVA VIDERE

1. Kommuneplanarbeidet
v/ kommuneplanleggerne

Kommuneplanarbeidet:
- Gjennomgang av power point framlegg om planprogram og
veien videre i planprosessen - presentasjonen sendes møte
deltagerne
- Innspill på tillegg til områder som må vurderes:
Næringsutvikling
Digitalisering – den digitale kommune

2. Søknader om
prosjektmidler

-

Kommuneplandokumentet må ikke bli for omfattende!!!

-

Visjonsbygging blir en viktig del av prosessen, spesielt nå
med bygging av ny kommune

-

Kommunedelplan levekår – egen bestilling fra bystyret og
kommunestyret
Hvordan integrere dette arbeidet i prosessen med
kommuneplan?
Hva skal en slik delplan omfatte?
Hvem har ansvar for å holde i denne delplanen? Det bør
kommuneplanleggerne gjøre!
Egen prosjektorganisering?? Kan det hentes inn en ekstern
prosjektleder og søke om ekstern finansiering? F. eks fra KS

-

Kommuneplanleggergruppa kommer tilbake på møte i
referansegruppen 18.04.17.

Det søkes Fylkesmann om midler til følgende felles prosjekter:
- Digitaliseringsprosjektet innkl. Digitalisering av
eiendomsarkiv mv.
- Velferdsplattforrm – oppfølging av samarbeide med andre
kommuner i Østfold som Fredrikstad er vertskommune for
- Midler til klimanettverk og klimabudsjett
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3. Informasjons saker
a) Omstillingsavtale

Det ble informert om at det foreligger et forslag til omstillingsavtale
datert 10.03.17. (sendt møtedeltagerne ved innkallingen til møte)

IN

Videre behandling:
- behandles i referansegruppen med HVT/HVO,
- drøftes med arbeidstagerorganisasjonene (felles for begge
kommunene)
- referatsak i PSU
b) Prinsipper for
innplassering og
rekruttering av ledere

Det ble informert om at det foreligger et forslag til prinsipper for
innplassering av ledere datert 10.03.17. (sendt møtedeltagerne ved
innkallingen til møte)

IN

Videre behandling:
- behandles i referansegruppen med HVT/HVO,
- drøftes med arbeidstagerorganisasjonene (felles for begge
kommunene)
- Sak til PSU og MFN
4. Eventuelt

20.03.17. RJK
Ref.

-

Seminar på Støtvik 15. og 16.03.17. Alt på plass!!

-

Forankring og ansvar for kommende prosjekter må avklares
for hvert enkelt prosjekt

-

Innspill til områder som kan tas først (lavt hengende
frukter). Starte behandlingen av dette på Støtvik. OBS!
viktig med informasjon og medvirkning

-

Innspill til organisasjonskartet som kommunalsjefene har
mottatt sendes Ivar.

-

Morgenmøte 21.03. kl. 08.00 avlyses.

-

Det ble fremmet spørsmål om å få etablert en arena for
kommunikasjon mellom administrative grupper i prosjektet
og arbeidsutvalg/midlertidig fellesnemnd. Hensikten med
en slik arena / treffpunkt vil være å få til en bredere
kommunikasjon mellom administrativt og politisk nivå med
mulighet for økt fellesforståelse blant de sentrale aktørene
i prosjektet.
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