PROTOKOLL MØTE NR. 5/2018
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 27.02.2018
17.00 – 18.30

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag 06.02.18
Medlemmer som møtte:
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Finn Olav Odde
Einar Aaland
Knut Ring
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

ordfører Bjugn
ordfører Ørland
varaordfører Bjugn
varaordfører Ørland
opposisjonsleder Bjugn
opposisjonsleder Ørland
gruppeleder posisjon Bjugn
gruppeleder posisjon Ørland

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Snorre Glørstad
rådmann Ørland
Marit Ervik
kommunalsjef Ørland
Britt Brevik
møtesekretær
Tillitsvalgte:
Ann Berit Nervik
Gunn Karin Olsen

Fagforbundet Ørland
Fagforbundet Bjugn

Merknader:
Innkalling og saksliste godkjent.
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Drøftinger og orienteringer:
Sak returnert til AU i Fellesnemndas møte 15.02.18 sak 18/3 «Politiske delprosjekter i
sammenslåingsprosessen for Nye Ørland kommune».
Drøfting
Sak returnert til AU i Fellesnemndas møte 15.02.18 sak 18/3 «Politiske delprosjekter i
sammenslåingsprosessen for Nye Ørland kommune».
«Vedtak i Fellesnemnda:
Saken utsettes og sendes tilbake til AU fort ny behandling.
Realitetsbehandling av skisseforslag til nytt organisasjonskart for endring av
delprosjektgruppene fremmet av Finn Olav Odde med innspill fra dagens drøfting av
saken i Fellesnemnda.»
Antall representanter og hvem i arbeidsgruppene.
Hvor plasseres AU i rapporteringslinja i dette arbeidene.
 AU`s rolle i arbeidet hvis rapportering fra gruppene skal foregå direkte til
fellesnemnda?
Grupper og arbeidsoppgaver – politisk og administrativt styrte.
Politisk deltakelse i flest mulig av de administrative arbeidsgruppene?
Arbeidskapasitet til å drive gruppene fremover.
Arbeidsgruppene må være dynamiske – målet er å skape resultater.
Bedre Involvering av fellesnemnda – arbeidsgruppene rapportere direkte i Fellesnemnda?
 Ledere for arbeidsgruppene både politiske og administrative, skal rapportere
jevnlig – direkte til Fellesnemnda? Eller via AU?
 Fellesnemnda som politisk verksted – sette av mere tid på fellesnemndas møter – til
dialog med arbeidsgruppene
AU innstiller til Fellesnemnda (AU`s rolle)
Dagens styrer, råd og utvalg sin rolle ifm bemanning av de politiske arbeidsgruppene?
 Funksjon og politisk sammensetning
AU`s medlemmer – sitte i arbeidsgruppene eller ikke?
Innstillinger/forslag til vedtak - må komme klart frem om det er en politisk eller
administrativ innstillig.
Drøfte hovedmodell for den politiske styringen - løpet frem mot 2019?
Administrasjon utarbeide kjøreregler for hvordan gjøre endringer i prosjektplan
 Hvor behandles, hvilken rekkefølge, drøfte i AU og innstille til fellesnemnda
Referatsaker, diskusjonssaker, orienteringssaker i Fellesnemnda?
Konklusjon
Administrasjon bes om å utarbeide ny matrise ihht nytt skisseforslag med forslag på
bemanning av arbeidsgruppene
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 Rådmennene fremmer forslag på et fornuftig antall medlemmer i politiske styrte
grupper
 Representantene komme fra fellesnemnda
 5 – 9 personer i hver gruppe (vara)
 Administrative grupper velges av administrasjon

Eventuelt
 Spørsmål rundt økonomi for nye Ørland kommune kontra Ørlands tidligere vedtak
som vil påvirke den nye kommunen v/Einar Aaland
o AU åpner ikke for å diskutere denne saken i møte
o Spørsmål vedrørende saken stilles direkte til dagens kommuners administrasjon
o Administrasjonen se på det økonomiske handlingsrommet fremover for nye
Ørland kommune
 Neste møte i Arbeidsutvalget, tirsdag 06.03.18 kl. 16.30 i Bjugn rådhus (møtestart kl.
16.30)
 Neste møte i Fellesnemnda er endret til torsdag 15.03.18 kl. 13.00, Ørland rådhus
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