PROSJEKT NYE MOSS KOMMUNE

REFERAT FRA MØTE I REFERANSEGRUPPA MED HTV OG
HVO
Dato: 05.04. 2017, Tid 14.00

Tilstede: Hilde Torgersen, Frank Bergflødt, Trine Løkkeberg, Brita Normann Edfeldt, Tone Lindmo
Johannessen, Idar Fagereng, Nils Jørgen Kraft, Grete Olsen, Venche Sandstad, Tommy A. Christensen,
Merete Kristiansen, Monika Bakke Eriksen.
Ivar Nævra, Rolf Klokkerud
Forfall: Elisabeth Breistein
Innkalling og saksliste godkjent.
SAK

KONKLUSJON/HVA VIDERE

1. Omstillingsavtale
(2.gangs behandling)

Forslag til omstillingsavtale datert 10.03.17., var sendt ut med
innkallingen.
Arbeidstagerorganisasjonene hadde dagen før møte sendt inn et
alternativt forslag.
På møte gikk vi igjennom begge forslagene og fant ut muligheter for
å samkjøre synspunkter.

2. Innplassering av ledere
i Nye Moss Kommune
(2.gangs behandling)

Midlertidig prosjektleder vil sende ut et revidert forslag basert på de
diskusjonene vi hadde på møte.
Forslaget skal drøftes med arbeidstagerorganisasjonene. Det vil
innkalles til eget møte, se nedenfor.
Deretter skal den legges frem som referat sak i PS.
Forslag til prinsipper for innplassering og rekruttering av ledere
datert 10.03.17., var sendt ut med innkallingen.
Arbeidstagerorganisasjonene hadde dagen før møte sendt inn et
alternativt forslag.
På møte gikk vi igjennom begge forslagene og fant ut muligheter for
å samkjøre synspunkter.
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Midlertidig prosjektleder vil sende ut et revidert forslag basert på de
diskusjonene vi hadde på møte.

3. Tidspunkt og
deltagelse i
drøftingsmøter

Forslaget skal drøftes med arbeidstagerorganisasjonene. Det vil
innkalles til eget møte, se nedenfor.
Deretter skal den legges frem som sak i PSU og MFN.
Vedr. ny organisasjonsmodell, ny modell sendes ut i god tid før
møte av midlertidig prosjektleder
Tidspunkt: 22.05.17. kl. 13.00
Deltagere: Medlemmer i referansegruppen for HTV/HVO
Ivar Nævra og Rolf Klokkerud fra Nye Moss
-

19.04.17. RJK Ref.

Vedr. omstillingsavtalen og prinsipper for innplassering og
rekruttering av ledere. Revidert forslag sendes ut 25.04.17. av
RJK
Tidspunkt: 08.05.17. kl. 15.30
Deltagere: Medlemmer i referansegruppen for HTV/HVO
Ivar Nævra og Rolf Klokkerud fra Nye Moss
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