
REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 10.04.19 

 

Deltakere: 

Vågå: Jan-Egil Fossmo, Helen Øygarden,  Anne Britt Sætrumsmoen (HTV), Pål Inge Sanden,  

Arne Heier.  

Sel: Solveig Rindhølen, Kristin Rønn Gårderløkken, Torbjørn Tho (HVO), Solveig Viktoria 

Olstad - referent.    

Forfall: Kaija Eide Drønen, Nina Grindstuen(HTV Sel), Iren Ramsøy, Tor Even Vågheim (HVO 

Vågå) 

Sted: Vågå   

Tid: 10.04.2019  

Tidsramme 12.00 -13:30 

 

Møteleder: Jan Egil Fossmo 
 

1. Referat fra møtet 20.03.19 
Ingen merknader. 
 

2. Informasjon fra  arbeidsgruppene/status: 
 
Gruppe 1  Brann   
Solveig Rindhølen gruppeleder. 
Det har vært gjennomført 1 møte siden forrige styringsgruppemøte. God stemning i arbeidsgruppen. 
Drøfting av  fordeler/ulemper og konklusjon gjenstår. Det er ikke vurdert selskapsform (dette ligger 
til gruppe 5). Drøfting ift. eiendeler og eventuelt felles investeringsplan videre. Sett på likheter og 
ulikheter i dag, og hva som evt må samordnes ved felles tjeneste. Neste møte 23. april. 

 
Gruppe 2 plan, byggesak, oppmåling  
Pål Inge Sanden gruppeleder.   
Det er gjennomført 2 møter siden forrige styringsgruppemøte.  
Gruppa er godt i gang, der er god framdrift og stemning i gruppen. Enighet om at samorganisering 
isolert sett vil føre til styrking  av tjenesten.   Neste møte 23. april. 

 
Gruppe 3  Stab/støttefunksjoner – regnskap, fakturabehandling,  eiendomsskatt, lønn og arkiv 
Arne Heier gruppeleder. 
Det er gjennomført et nytt møte. Neste møte 26. april. God stemning i gruppen. De har sett på ulike 
organiseringsalternativer, der 3 alternativ har vært diskutert: 

 Felles kontorløsning for regnskap/lønn inkl. merkantil ressurs personal 

 Delt kontorløsning – en kommune med regnskap, en kommune med lønn og merkantil 
ressurs personal. 

 Legge det interkommunale samarbeidet på lønn/rekneskap og merkantil ressurs personal til 
eksisterende  samarbeid på skatt/innfordring 
Det bør også vurderes en tilknytning til innkjøpskontoret 



 
Vågå kommune har lyst ut stilling ift. Personal/lønn og controller/regnskapsansvarlig for å dekke 
bemanningsbehov.  
Arbeidsgruppen  har konkludert med at prosessen med utredning av samarbeid om arkiv er avsluttet 
på bakgrunn av anbefaling fra Arkivverket om ikke å inngå samarbeid så lenge det skal være to 
kommuner.  
 
 
Gruppe 4  Voksenopplæring 
Helen Øygarden gruppeleder.  
Det er  gjennomført ett møte siden forrige styringsgruppe. Det jobbes  godt i forhold til mandatet Det 
er utfordring ift. kollektiv transport og skysskostnader for deltagere. Fokus på integrering i 
lokalmiljøet. Det jobbes godt  ift. frist 01.05.   
 
Gruppe 5  Økonomi  
Solveig Nymoen gruppeleder.   
Det er sendt henvendelse til Fylkesmannen vedrørende møte mellom kommunene og FM. 
Tilbakemelding fra FM om at dette er ikke mulig å få til innen fristen.   
Enighet i  rådmannsledelsen om at det ikke er nødvendig med møte med fylkesmannen for å gå 
videre i prosessen. Gruppen er godt i gang med den avsluttende delen av rapporten, og tar sikte på 
ferdigstillelse før påske.  
 
 

3. Diverse 
 
Rådmannen i Vågå og rådmannen i Sel har dialog ift. avlevering og ferdigstillelse. 
 
Tilbakemelding fra HTV og HVO: 
Noe tilbakemeldinger og innspill fra medlemmer vedrørende eventuell endring av arbeidssted og 
reisevei. Involvering av alle er utfordrende. HTV i gruppene informerer ut til andre hovedtillitsvalgte. 
 
Infomasjon 
Hjemmesidene i begge kommunene blir oppdatert jevnlig med informasjon og referat fra 
styringsgruppemøtene.  
 
I Vågå er prosessen fast tema på alle ledermøter og i møter med  HVO/HTV. Det er også fast tema i 
hovedutvalg/formannskap/teknisk utvalg . 
I Sel er det behandlet sak  vedrørende status i prosessen i formannskapet 19. mars samt i 
kommunestyret 1. april. Det er også oppe som fast orientering i øvrige politiske utvalg og i 
lederforum.   
 
 
 
Neste møte: 08.05.19 i Sel kl. 12.  
 
Solveig Viktoria Olstad 
Ref. 
 
 


