Innherred kommunesamarbeid
Kemner, IKT, Innkjøp og Kommuneadvokater

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Styreprotokoll
Møtedato: 12.03.2018
Til stede:

Tidspunkt: 0900

Ola Stene rådmann i Levanger, styreleder
Jostein Grimstad rådmann i Verdal
Laila Munkeby, Fagforbundet Levanger
Kristian Styrvold (sak 9 og 10)

Referent:

Ingrid Juberg Moe, daglig leder

Sak 9/2018

Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
Vedtak:
Innkalling og sakliste er godkjent.
Protokoll fra styremøte 02.02.2018 godkjennes.

Sak 10/2018 Ønske fra selskapet om forpliktende samarbeid mellom Verdal og Levanger
kommune for å sikre synkronisering av IT/Digitaliseringsstrategi.
Organisering av fagråd.
Vedtak:
Når det gjelder beredskapsvakt for trygghetsalarmer setter styret frist for
kommunene til 10. april for tilbakemelding på om det skal opprettes
vaktordning i § 27 samarbeidet eller ikke.
Fagråd opprettes innenfor tjenesteområdene helse- og omsorg, oppvekst,
kommunalteknikk og administrativt.
Kristian Styrvold legger fram forslag til mandat for fagrådene og erfaringer
fra Fosen til neste styremøte 20 april.
Verdal kommune deltar i internt arbeid med tjenestestrategi med digitalt
fokus.
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Sak 11/2018 Tilsetting av advokat i fast stilling
Inkludert vurdering av om det er behov for 2 eller 3 advokater
Vedtak:
Siri Lunnan tilbys intern overføring av sin faste stilling til selskapet. Dette
som følge av intern overtallighet i Levanger kommune.
Daglig leder lager forslag til utlysningstekst for fast stilling som advokat til
neste styremøte og tar ut tall for kjøp av advokattjenester for mars måned.
Det tas sikte på å beslutte eventuell utlysning av en tredje stilling som advokat
neste styremøte.
Sak 12/2018 Økonomi – juss og innkjøp
Status og behov for justering av budsjett.
Vedtak:
Budsjett tas til orientering.

Levanger, den 25.04.2018

..........................................
Ola Stene
Styrets leder
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