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NR1: Informasjon til fylkeskommunene

Til alle fylkesrådmenn

Situasjonsrapport fra arbeidsgruppa – NOV / DES 2013
Arbeidsgruppa gjennomførte sitt oppstartsmøte den 20.11.2013.
Tilstede var:
Fylkesrådmann Tore Eriksen – Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ass. Regionalsjef Jørn Rangnes – Vestfold Fylkeskommune
Samferdselssjef Vidar Ose – Vest Agder Fylkeskommune
Næringssjef Asbjørn Rasch – Troms Fylkeskommune
Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust – Oppland Fylkeskommune
Tommy Hernes - KS
Henning Berby - KS
Følgende hadde meldt forfall:

Fylkesrådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Fylkesdirektør Elisabeth Dahle, Østfold fylkeskommune
Følgende ble diskutert:
Arbeidsgruppens mandat og prinsipper for arbeidet
Arbeidsgruppen gjennomdiskuterte mandat og prinsipper for det arbeidet
gruppen skal gjennomføre. ( ref. vedlegg )
Presentasjon for ordfører-/rådslederkollegiet
KS gjennomgikk opplegg av presentasjonen for kollegiet den 22.11.2013
Kartleggingsarbeidet
Arbeidsgruppen diskuterte kartleggingsarbeidet og opplegget for dette.
Arbeidsgruppen ble enig om å hente inn ekstern leverandør til dette
arbeidet. Sekretariatet ble bedt om å iverksette dette. NIVI har gitt tilbud,
tilbudet er akseptert og arbeidet er igangsatt. Status for arbeidet skal
legges fram for arbeidsgruppen på gruppens møte den 15.1.2014. KS
dekker kostnadene knyttet til denne kartleggingen.
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Informasjon til fylkeskommunene v/fylkesrådmennene
Dette er den første informasjonen som KS sender ut til alle fylkeskommunene
for å orientere om at arbeidsgruppen er etablert og status for arbeidet. Det
vil bli en orientering om arbeidsgruppens arbeid under
fylkesrådmannskollegiets møte den 22.1. 2010
Kontaktperson i fylkeskommunene
Arbeidsgruppen ber alle fylkesrådmennene om å melde inn en fast
kontaktperson (hos fylkesrådmennene) til sekretariatet som arbeidsgruppen
kan kontakte for å innhente relevant informasjon til det arbeidet som
arbeidsgruppen skal gjennomføre.
Finansiering av eksternt arbeid
Eksternt arbeid må finansieres enten av KS eller fylkeskommunene.
Arbeidsgruppen vil komme med forslag til prinsipper for opplegg og
fordeling på dette.
Dette vil bli presentert på rådmannskollegiets møte den 22.1.2014

På vegne av arbeidsgruppen
Tore Eriksen - Leder
Tommy Hernes
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