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 kommunestyresalen i Sogndal   

 

Tema: Status og organisering av arbeidet framover: 

• Drøfting av Frikjøpsressurs-
kompensasjonsordningar 

• Administrative prosjektgrupper 
• Prosjektsekretariat 
• Prosjektplan/møteplan               

 

 

 



Konklusjonar i møtet: 

Sak: Drøfting av frikjøpsressurs – kompensasjonsordning 

• Tillitsvalde og deltek i administrativ styringsgruppe sine møter i det 
vidare løpet 

• Tillitsvalde og hovudvernombud melder at det er eit stort behov for 
meire informasjon ute i organisasjonane. Førebels er det lite informasjon 
å finne på ny felles heimeside 

• Prosjektleiar orienterte om saker som kjem på sakskartet til 
Fellesnemnda 01.12.17. 

 

Administrative arbeidsgrupper 
Prosjektleiar orienterte om at det er aktuelt å setje ned følgjande 
arbeidsgrupper før 31.12.2017: 

• Ikt og digitalisering 
• Arkiv 
• Personal 
• Økonomi og rekneskap 
• Helse og omsorg 
• Oppvekst 
• Kultur 
• Teknisk 

Det blir sett ned ei partssamansett arbeidsgruppe som har som oppgåve å 
utarbeide framlegg til frikjøpsordning for HTV og HVO , kompensasjon for 
arbeidstakarane sitt arbeid i arbeidsgrupper og for leiarar sitt meirarbeid med 
prosjektet «Bygging av Nye Sogndal kommune» 
Arbeidsgruppa blir samansett slik: 2 HTV, 2 personal og 1 rådmann. 
 
 
Møtet vedtek at det blir innført ei frikjøpsordning i storleik 20% for HTV og 
HVO, tilsaman 5 personar,  med verknad frå 1.12.2017.  
Det blir lagt fram sak til Fellesnemnda 1.12.17 for endeleg godkjenning av 
løyving av midlar til frikjøpsordninga. 
Ansvar innkalling til fyrste møte: Prosjektleiar 

 



Prosjektplan 
Prosjektplan for bygging av «Nye Sogndal kommune» skal omfatte 
administrative og politiske handlingar og arbeid som skal gjerast med 
planlegging og bygging av «Nye Sogndal kommune». 
Fellesnemnda er ansvarleg organ og vedtek slik prosjektplan etter framlegg frå 
prosjektleiar. 
 

 

Sogndal, 21.11. 2017 

Odd Arve Rakstad 

  
 

 


