
REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 20.02.19 

 

Tilstede:  

Vågå: Jan Egil Fossmo, Helen Øygard,  Anne Britt Sætrumsmoen (HTV), Tore Even Vågheim 

(HVO). Arne Heier koordinator og referent fra Vågå i styringsgruppen.  

Sel: Solveig Rindhølen, Iren Ramsøy, Kaija Eide Drønen, Torbjørn Tho (HVO), Nina 

Grindstuen (HTV). Solveig Olstad koordinator og referent fra Sel i styringsgruppa.    

Forfall: Pål Inge Sanden  

Sted: Vågå kommunehus  

Tid: 20.02.2019  

Tidsramme 12.30 -14.05 

 

1. Styringsgruppens sammensetning:   

Rådmannsledelsen er styringsgruppe for prosjekt utvidet samarbeid mellom Sel og 

Vågå.  I tillegg deltar det en hovedtillitsvalgt og hovedverneombud fra hver kommune:  

o Nina Grindstuen, HTV Fagforbundet i Sel 

o Anne Britt Sætrumsmoen, HTV Fagforbundet i Vågå  

 hovedverneombud fra hver kommune:   

o Tore Even Vågheim, HVO i Vågå 

o Thorbjørn Tho, HVO i Sel 

Hver kommune stiller med egen koordinator/referent:  

o Arne Heier for Vågå kommune.  

o Solveig Viktoria Olstad for Sel kommune 

Ved behov blir kompetanse innenfor økonomi, HR og digitalisering innkalt. 

2. Konstituering  

Konstituering av styringsgruppen. Enighet om at møteleder og referent veksler i forhold til 

hvor møtene gjennomføres.  Se punkt 6 over hvor planlagte møter skal være.    

 

3. Arbeidsform   

Enighet om at styringsgruppens sammensetning blir som vist til i punkt 1.  

 

 



4. Mandat styringsgruppa   

 Alle mandat for de ulike arbeidsgruppene ble gjennomgått og revidert. 

 Godkjente mandat og beskrivelser følger vedlagt.  

 Styringsgruppens skal gi støtte til lederne i arbeidsgruppene når det oppstår behov   

 Vurdere risiko og korrigere kursen når det er påkrevd   

 Ansvar for å sikre rapportering om framdrift i arbeidet til politisk nivå  

 Utarbeide en informasjonsplan  

 

Styringsgruppen skal konkludere på arbeidsgruppens arbeid i forhold til hvilke områder 

som det bør inngås samarbeid om, samt lokalisering av disse. Når det gjelder lokalisering 

er det et viktig premiss at det sikres en rimelig fordeling av oppgaver og arbeidsplasser 

mellom kommunene  

Beslutningen fra styringsgruppen skal danne grunnlag for felles sak som rådmennene 

legger fram for kommunestyrene i løpet av juni 2019.  

 

Informasjonsarbeid:  

Hjemmeside Ny fane «Samarbeid Vågå/Sel»– informasjon om generell off. 

informasjon – felles for Vågå og Sel. – innen fredag 01.03.19. Der skal det 

fremgå der  

Bakgrunnsinformasjon som skal legges inn:  

 Status om pågående samarbeid innenfor helse og kommunestyrevedtak 

om inngått intensjonsavtale av 2018    

 Notatet lagt fram for kommunestyrene i desember 2018 om utvidet 

samarbeid   

 Saksframlegg til hhv. kommunestyre i Sel og formannskap i Vågå, 

januar og februar 2019  

 Mandat for styringsgruppe og arbeidsgruppene  

 Møtedatoer for styringsgruppen legges inn  

 Tidslinje for arbeidet   

Referat fra arbeidsgruppen blir ikke lagt på hjemmesiden. Referat fra styringsgruppen sitt 

første møte blir lagt under opprettet fane på hjemmesiden under «styringsgruppen».    

Informasjonsstrategi hos HTV/HVO 

1. Forfatter et skriv/ brev som alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 

får. 

2. Hovedtillitsvalgt og hovedverneombud sender det videre til sine 

tillitsvalgte og verneombud 

3. Tillitsvalgt og verneombud informerer sine medlemmer og ansatte.  

4. Ved behov kan hovedtillitsvalgt og hovedverneombud reise ut og 

informere. 

 

 



Informasjon til politiske utvalg:  

o Status i formannskap/kommunestyrene frem til juni  

o Informasjon om pågående omstillingsarbeid på alle ledermøter / lederforum  

o Informasjon som sak på dialog og drøftingsmøter med HVO og HTV 

5. Arbeidsgrupper   

Gruppe 1: Brann  

o Sel: Tom Are Nilstad brannsjef, Solveig Rindhølen kst. kommunalsjef, 

Reidar Sanden HTV Delta.  

o Vågå: Pål Inge Sanden kommunalsjef, Bjørn Tore Aspen brannsjef, HTV 

Tom Andre Jøransen Fagforbundet.  

 

Gruppe 2: Byggesak, oppmåling og overordna plan  

o Sel: Anna Evjen fagleder, Rune Grindstuen virksomhetsleder, Per Ivar 

Dahlum HTV Nito 

o Vågå: Bjørn Ivar Solheim ingeniør byggesak, Pål Inge Sanden 

kommunalsjef, Simen Kleiven HTV NITO 

 

Gruppe 3: Støttefunksjoner - regnskap, fakturabehandling, 

eiendomsskatt, lønn, arkiv 

o Fra Sel: Bente Indergård virksomhetsleder, Bjørn Hanstad fagleder 

lønn, Kai Morten Kleiven fagleder regnskap og Nina Grindstuen HTV 

Fagforbudet 

o Vågå: Frank Roger Vangen økonomisjef, Sonja Tangen arkivleder,, 

Anne Brit Sætrumsmoen HTV Fagforbundet.  

o  

Gruppe 4: vaksenopplæring  

o Anne Kari Kvamme – daglig leder Vågå  

o Helen Øygarden – Kommunalsjef Vågå- leder av gruppa 

o Stein Holen –tenesteleiar Vågå  

o Kristin Rønn Gårderløkken – kommunalsjef Sel 

o Gry Nilsen – teamleder introduksjonsordningen Sel  

o Representant fra Nav i Sel  

o Pål Bertil Eide – Virksomhetsleder Otta ungdomsskole og 

voksenopplæring   



o Ann Kristin Ulsanden – HTV Utdanningsforbundet, Vågå  

o Hildegunn Belle – HTV Utdanningsforbundet, Sel  

Gruppe 5: Økonomi og alternative modeller for interkommunalt samarbeid   

o Vågå: Irene Gundersen personalleder, Frank Vangen økonomisjef  

o Sel: Solveig Nymoen spesialrådgiver, Per Helge Ramen Controller    

 

6. Mandat til arbeidsgruppene:  

Gjennomgang av alle mandat for de ulike gruppene.  

Reviderte mandat følger vedlagt. 

7. Møteplan for styringsgruppa    

 20 mars kl. 12.00, Otta  

 10.april kl. 12.00, Vågå  

 8.mai kl. 13.00, Otta    

8. Tidslinje:  

Arbeidsgruppene skal overlevere sitt arbeid til styringsgruppa innen 1.mai. Styringsgruppa 

skal fremme sak for politisk behandling juni 2019.  Se for øvrig punkt 4.  

 

 

Referent  

Solveig V. Olstad  


