PROTOKOLL MØTE NR. 3/2017
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 31.10.17
16.00 – 19.00

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag 14.11.17
Flg. møtte:
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Finn Olav Odde
Knut Ring
Einar Aaland
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Nordaas

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

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Arild Risvik
personal- og organisasjonssjef Bjugn
Snorre Glørstad
rådmann Ørland
Marit Ervik
kommunalsjef Ørland
Britt Brevik
møtesekretær

Merknader:
Møte startet med bespisning på kantina i Bjugn rådhus.
Innkalling og saksliste godkjent.
AU møte tirsdag 7.11.17 utgår grunnet Veterankonferanse. Neste møte i AU blir da
tirsdag 14. november kl. 16.00.
Leder i arbeidsutvalget, Ogne Undertun innledet møte:
Drøfte og finne løsninger på de vanskelige «utfordringene» i forhold til signert
intensjonsavtale fra 2016 for kommunesammenslåingen mellom Ørland og Bjugn, blant
annet senterplassering.
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Sak 6/2017 Forslag til prosjektplan for arbeidet med kommunesammenslåing Ø/B
Fellesnemnda vedtok i sitt møte 26.10.17 å gi arbeidsutvalget i oppgave å utrede forslag
til plattform for det videre arbeidet med kommunesammenslåing Ørland og Bjugn.





Inngangsverdien til dagens møte – hva er vi enige om og uenige om?
Må og bør gjøre for at ny kommune skal kunne virke fra 01.01.2020
Vedtak som må gjøres i henhold til forskrift – hva må løses nå?
Avklaringer i forhold til utfordringstemaene som administrasjonssenter og
kommunesenter fra Intensjonsavtalen 2016 - rom for endring og for å finne de
beste løsningene
 Mandat for at administrasjonen skal kunne starte arbeidet med
kommunesammenslåing – sette ned arbeidsgrupper
 Utarbeide helhetlig prosjektplan

Intensjonsavtalen fra 2016 er fortsatt en god avtale og et grunnlagsdokument for det
videre arbeidet. Justeringer og tydeliggjøring av punktene i avtalen gjennomføres i
henhold til drøftinger i dagens AU møte
 Søke og finne gode og praktiske løsninger for den nye kommunen
 Se på det som allerede er beskrevet – justere og tydeliggjøre
 Forme enighet om ramme – skape felles trygghet
 Plasseringsspørsmålet - definer nærmere hva kommunesenter og
administrasjonssenter er
 Reflekter over matrisen i avtalen
 Gjennomføre nødvendige endring av intensjonsavtalen
 Nye Ørland som en flersenter kommune? – forslag beskrives i avtalen
o Kommunesenter/administrasjonssenter
o 2 kommunesenter
o 2 rådhus - ordfører og rådmann kontor på begge plasser
o 2 servicetorg funksjoner – basisfunksjoner på det enkelte tettsted
 Administrative løsninger må på plass – arbeidsgrupper oppnevnes
 Næringsinvesteringer – komplettere handelen i stedet for konkurrere
 Kommunikasjon strategi
Rådmannen i Ørland ba arbeidsutvalget om fullmakt til å starte den administrative
prosessen med kommunesammenslåingen.
 Det mest kritiske for en ny kommune er å være tidlig ute med IKT-planleggingen.
Komme i gang med mandat, krav og kartlegging ihht den nye kommunens IKTplattform
 Starte arbeidet med å Innrette seg mot den IKT løsningen som blir vedtatt som
løsning for «nye» Ørland kommune
 Strategisk IKT arbeid
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Knut Ring (AP) la frem følgende forsøk til oppsummering av drøftingene i dagens AU møte
for rådmennenes oppdrag til revidering av intensjonsavtalen fra 2016:
 Arbeidsutvalget, som skal utrede saker for Fellesnemnda for den nye sammenslåtte
kommunen mellom Bjugn og Ørland, er enige om at det i den nye kommunen skal
defineres to kommunesenter med forskjellige innhold og oppgaver for innbyggere
og næringsliv. Kommunene har tidligere beskrevet oppgavefordeling mellom
tettstedene, blant annet i tidligere fremforhandlet avtale/avtaler. Den nye
kommunen skal ha administrasjonssted og postadresse Botngård og at møter i
kommunestyret holdes på Brekstad. Ordfører og rådmann har kontorsted
(tilstedeværelse) både i Botngård og på Brekstad etter behov.

Konklusjon:
Arbeidsutvalget gir administrasjonen i oppdrag å utrede og utarbeide følgende saker som
legges fram for arbeidsutvalget i møte 14.11.17
o Skisse/forslag til helhetlig prosjektplan
o Få på plass prosjektorganisasjon og sekretariatsfunksjonen
o Utrede og revidere intensjonsavtalen fra 2016 i forhold til det som er drøftet i
dagens AU møte
o Utarbeide forslag til delegasjonsreglement for rådmennene ifm det
administrative arbeidet
o Skisse for oppstart av den administrative prosessen og danning av
arbeidsgrupper
 Skissere de viktigste utfordringene fremover
 Hvilke adm. grupper er det fornuftig å starte med
 Rådmannens stab kan starte arbeidet snarest
o Forarbeidet til ny IKT-plattform – strategisk IKT-arbeid
Delegasjonsfullmakter drøftes i Arbeidsutvalget og behandles i Fellesnemnda.
Inngåelse av nye avtaler o.l. avklares med arbeidsutvalget før en eventuell inngåelse.
Begge kommuner bør heretter være omforent om saker som vil ha betydning for «Nye»
Ørland kommune, som ansettelser o.l.
Andre saker det må jobbes med frem til neste AU møte
- Kommunikasjonsstrategien må behandles i neste møte i AU
- Gjøre innkallinger og protokoller fra kommunesammenslåingsprosessen mer
tilgjengelig på hjemmesidene. «Knapp» med kommunesammenslåing for
innkallinger og møtereferat?
- Utrede enighet om bestillingen som er gitt og eventuelle behov for ansettelser for å
komme i gang med arbeidet
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