PROTOKOLL MØTE NR. 5/2017
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 21.11.17
16.00 – 19.00

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag 28.11.17
Medlemmer som møtte:
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Finn Olav Odde
Einar Aaland
Hilde Kristin Nordaas

ordfører Bjugn
ordfører Ørland
varaordfører Ørland
opposisjonsleder Bjugn
gruppeleder posisjon Ørland

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem

Forfall:
Hans Eide
Anne Torill Rødsjø
Knut Ring

varaordfører Bjugn
gruppeleder posisjon Bjugn
opposisjonsleder Ørland

medlem
medlem
medlem

Vara medlemmer:
Laila Iren Veie
Kristin Skilleås
Gunnhild Tettli

personlig vara Hans Eide
personlig vara Anne Torill Rødsjø
personlig vara Knut Ring

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Arild Risvik
personal- og organisasjonssjef Bjugn
Arnfinn Brasø
ass. rådmann Ørland
Marit Ervik
kommunalsjef Ørland
Skjalg Ledang
kommunikasjonsrådgiver Ørland
Britt Brevik
møtesekretær
Merknader:
Møte startet med bespisning på kantina i Bjugn rådhus.
Innkalling og saksliste godkjent.
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Drøftinger og orienteringer:
 Partssammensatt utvalg igangsettes

Sak 11/2017 IKT plattform nye Ørland kommune
Notat i forbindelse med IKT plattform for nye Ørland kommune ble lagt fram i møte.
Drøfting
 Innen 01.01.2020 må kommunene være på samme IKT plattform
 Status IKT løsninger og eventuelle alternative løsninger for Nye Ørland kommune
 Organisering av IKT samarbeidet fremover
o Hva ønsker vi med ny IKT plattform i den nye kommunen
o Videreutvikling Fosen IKT/større samarbeidspartnere – sky baserte løsninger
 Eierskap – styring – strategi og retningsvalg
o Nærhet i hverdagen – teknisk ikt-bistand
o Utviklingsfokus i samarbeidstjenestene som deles med Fosen kommunene
o Fremtidsrettet IKT plattform - digitaliseringsfokus
IT-avdelingene i begge kommuner må få uttale seg i saken.
Administrasjonen ber om at AU vurderer arbeidet så langt og fremmer forslag på mandat
for å starte jobben med å bygge felles IKT-løsning Nye Ørland kommune.
Alternative løsninger ble skissert.
Anbefaling (ifl notat) for etablering av ikt-området i Nye Ørland kommune:
a) Det må tas et politisk prinsipielt vedtak om framtidig organisering vedr drift av IKT
i nye Ørland kommune.
b) Når prinsippvedtaket er gjort bør det etableres et eget IKT-prosjekt allerede fra
2018 som drives av en egen prosjektleder (rekruttert internt eller eksternt) eller ved
hjelp av innleid konsulenttjeneste. Prosjektet bør finansieres med
kommunesammenslåingsmidler.
Ikt-prosjektet bør ha to perspektiv:
a) Et kortsiktig perspektiv som handler om å finne løsninger som er nødvendig for å
håndtere kommunesammenslåingen. Lede prosessen fram til Nye Ørland og ha
ansvar for gjennomføringen av alle oppgaver som må løses for å etablere Nye
Ørland i 2020.
b) Ett langsiktige perspektiv som bør dreie seg om å bygge IKT-infrastruktur i nye
Ørland kommune sammen med stab og støttefunksjonene i de to «gamle»
kommunene. Her vil det være viktig med prosjektledelse som har evne til strategisk
tekning og det å ta riktige strategiske valg for framtida.
Arbeidsutvalget konkluderte med å sende saken til behandling i fellesnemnda, med
følgende 2 perspektiv;
1. I et kortsiktig perspektiv foreslås det å inngå samarbeid med Fosen IKT. Nye
Ørland kommune går inn i Fosen IKT plattformen fra 01.01.20
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2. I et langsiktig perspektiv vil man kunne utrede andre samarbeidsmuligheter, med
fokus på utvikling i et større perspektiv
Arbeidsgruppe for ny IKT-plattform
Arbeidsgrupper settes ned - på tvers av organisasjonene
Lage prosjektorganisasjon – frikjøp 50 % fra hver kommune – Marit Ervik og Arild Risvik
Rådmennene i begge kommuner deltar i prosjektstyringsgruppen, samt tillitsvalgte
Definer grupper, sannsynlig oppstart og mandat
 Kjøp av tjenester - prosjektstyringsverktøy
 Administrativ styringsgruppe opprettes
 Informasjon, kommunikasjon og tillitsvalgte
 Tjeneste, ansatte- og økonomi perspektivet
Prosessen må forankres i vedtak i fellesnemnda og partssammensatt utvalg – 1. sak i
partssammensatt utvalg

Digitaliseringsstrategi og prosjekter:
Invitasjon fra KS om å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.
Et samarbeid mellom KS, fylke og kommune.
For å utløse tilskuddsmidler må det reises en viss kapital, og KS oppfordrer kommunene til
å bidra med midler til finansiering – 20 kr pr innbygger.
Formålet med ordningen er å utvikle felles digitale løsninger for kommunal sektor.

Sak 12/2017 Kommunikasjonsstrategi-/plan og informasjon
Arbeidsgruppe for kommunikasjon settes ned av administrasjon:
 Gruppesammensetning og representasjon i gruppen
 Struktur for gruppearbeidet
Kommunikasjons- og informasjons behov internt og eksternt ifm prosessen.
Gjennomgang av kommunikasjonsplanen v/Skjalg Ledang
 Plana gjelder fram til 01.01.20
 Målsettinger for kommunikasjonsarbeidet
 Grunnleggende prinsipper i kommunikasjonsarbeidet
 Koordinering av kommunikasjon
 Bygge felles identitet og kultur - åpenhet og innsyn
 Ny felles hjemmeside (fane i eksisterende hjemmesider) www.nyeorland.no
 Kommunikasjonskanaler – eks: #nyeorland
 Hente erfaringer om arbeidet fra andre i samme situasjon
 Tiltaks- og handlingsplan til kommunikasjonsstrategien – utarbeides
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Kommunikasjonsroller
Grafisk profil og språkprofil
Forsalg til kommunikasjonsprosjekter for Nye Ørland kommune – jobbes videre med
Identitetsskapende- og kultur byggende tiltak frem mot 2020
Henvendelser til «nye Ørland» allerede nå? Organisering av fordelingen bak
Evalueringspunkt mangler i plana
o Kommunikasjonsrapporter
o Eksterne brukerundersøkelser

Fellesnemnda som har det formelle ansvaret for kommunikasjonsarbeidet.
Forslag til kommunikasjonsplan behandles i fellesnemnda.

Annet:
Neste møte i Arbeidsutvalget, tirsdag 28. november kl. 16.00 i Bjugn rådhus

4

