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Eva Ottesen
Are Herdlevær; Bente Uldal; Bjarne Lauvås; Eva Frøysland
(Eva.Froysland@sogne.kommune.no) ; Gry V. Solstad; Ingun Håland; Janne
Slotte; Kay Christian Jørgensen; Knut A. Knutsen; Kristian Espedal Larsen;
Kristin Wallem Timenes; Pål Tjøm; Torgeir H. Hareland
(Torgeir.HortemoHareland@sogne.kommune.no); Vibeke Prytz-Jensen;
Vibeke Wold Sunde (Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no)
Re: Referat fra drøftingsmøte 24.09.2018

Hei.
Viktig og bruke Delta/YS K, og ikke bare YS.
Har følgende kommunestyrer til referatet som gjelder innhold i kommunalområdene:
Oppvekst og læring/helse og mestring:
Punkt om EM. Delta/YS K støtter FO i at EM bør være organisert under Oppvekst og læring. Tidligere
har EM vært organisert under helse og mestring. De senere år har de vært organisert under
helsesektoren i gamle Kristiansand. De ansatte i EM er fornøyd med og være organisert under
oppvekstsektoren i gamle Kristiansand. Hvorfor endre på en organisering som de ansatte er fornøyd
med?
Andre Innspill:
Punkt om Transportsentralen: Delta/YS K understreker at det er viktig at Transportsentralen
organiseres under Helse og mestring. Dette er viktig i forhold til brukerperspektivet.
Transportsentralen må ikke ende opp som en «bilpark» innenfor Teknisk.
Kultur, frivillighet og innbyggerdialog.
Under dette punktet vil jeg at følgende kulepunkt samles under Delta/YS K.
Delta/YS K støtter flertallet mening om at Servicetorvet fortsatt skal organiseres under fagstaben
Organisasjon, personal og Stab. Viser til alle innspillene fra Servicetorvet i prosessen.
Kulepunktet ditt om Servicetorvet i Kristiansand er riktig referert.
Så må kommunikasjonskulepunktet som du har skrevet komme under Delta/YS K.
Selve kommunikasjonspunktet ditt er riktig referert. Men ta med at Delta/YS K støtter innspill gitt i
saken fra fagmiljøet.
Kulepunkt om Idrett:
Kulepunktet er riktig referert. Delta/YS K viser til de ansattes innspill i saken.

Så punkt om lederne:

Her må det rettes. Lederne i nåværende organisasjonsenheter i Kristiansand det vil si enhetsleder for
IT enheten, enhetsleder for kommunikasjon og enhetsleder for Servicetorvet har ikke i blitt ivaretatt
godt nok i prosessen. Da vises det til involvering og medvirkning. Delta/YS K viser til drøftingsmøte i
saken med programleder.
Viktig at disse punktene kommer under Delta/YS K. De andre punktene under dine under dette
kommunalområdet er det andre hovedsammenslutninger som har uttalt.
Punktet som begynner med viktig er det LOK Kristiansand som kom med (Pål).
Punktet ditt som begynner med foreslått tror jeg var Akademikerne i Sogndalen som uttalte (Cay ?)
Samt at drøftingsorganet ikke så hensikten med å ta med Stab i kommunalområdet organisasjon,
personal.

Mvh Åse

Sendt fra min iPad
2. okt. 2018 kl. 08:40 skrev Eva Ottesen <Eva.Ottesen@kristiansand.kommune.no>:
Hei
Vedlagt er referat fra drøftingsmøtet 24. september.
Eventuelle merknader eller innspill kan sendes til Eva Ottesen.
Med vennlig hilsen
Eva Ottesen
Fagkonsulent | Nye Kristiansand kommune
Mobil: (+47) 411 07 134 | Sentralbord (+47) 38 07 50 00
E-post: eva.ottesen@kristiansand.kommune.no
Besøksadresse: Dronningensgate 23, 4. etasje, 4610 Kristiansand
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