PROTOKOLL MØTE NR. 10/2018
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 22.05.2018
16.30 – 18.00

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag (ikke bestemt)
Medlemmer som møtte
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Finn Olav Odde
Einar Aaland
Anne Torill Rødsjø

ordfører Bjugn
ordfører Ørland
varaordfører Ørland
opposisjonsleder Bjugn
gruppeleder posisjon Bjugn

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem

Forfall
Hans Eide
Knut Ring
Hilde Kristin Sandvik

varaordfører Bjugn
opposisjonsleder Ørland
gruppeleder posisjon Ørland

medlem
medlem
medlem

Vara
Gunnhild Tettli

personlig vara for Knut Ring

Fra administrasjonene møtte
Emil Raaen
prosjektleder
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
1. Omstillingsdokumentet/framlegg ved Arild Risvik
 Orientering om omstillingsavtalen for Nye Ørland
 Formål – sikre omstillingsprosessen, med god medvirkning for alle parter,
kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester
 Omstillingsutvalg – ledige stillinger, omplassering ansatte og framtidig
innplassering av ansatte - Ingen sies opp i omstillingsprosessen
 Administrativ struktur/bemanningsplaner
 Framtidig struktur og ansettelse av ledere i Nye Ørland
 Virksomhetsoverdragelse, overtallighet, rettskrav/fortrinn
 Kompetansekartlegging
 Særavtaler
 Kilder og dokumenter som skal utarbeides
 Framdrift
 Legges ut på høring i disse dager til alle involverte parter.
Høringsfrist 10. juni – behandles deretter i AU og Fellesnemnda
 Rådmennene i begge kommuner må få eierskap til omstillingsavtalen
 Høringssvar presenteres for partssammensatt utvalg som innstiller til
Fellesnemnda
2. Orientering v/prosjektleder
 Arbeidet i de politiske delprosjektgrupper
 Første møte gjennomført 15. mai 2018
 Gjennomgang av mandat og konstituering
 Delegert myndighet til delprosjektgruppene
 Rapportering fra politiske delprosjektgrupper – prosjektleder lager
rapporteringshjul for rapportering mot AU og Fellesnemnd
 Delprosjektet Politisk organisering skal foreslå politisk organisering
for nye Ørland
 Oppstart administrative styringsgrupper
 Arbeidsgiverpolitikken
 Visjon, symboler og felles kultur
 Kommunevalget
 Eierskap – næring, KF, IKS, AS
 Representasjon foreslås av prosjektleder – sak fremmes for
fellesnemnda
 Økonomisk gjennomgang av prosjektet
 Regnskapet pr. slutten av april 2018
 Søke OU-midler til prosjektstyring
 Kostra-gjennomgang i Fellesnemnda 24.05.18
 Reglement og mandat for Fellesnemnda for den nye kommunen
 Fellesnemndas har tilrådningsrett ovenfor kommunestyrene
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3. Fastsettelse av møte i partssammensatt utvalg og prosess mot vedtak
4. Eventuelt
 Prosjektleder/rådmann nye Ørland begynner allerede nå å delta i møter
m.v. i Fosen Regionråd
 En kommune fra 01.01.20 – skape fleksibilitet i forhold til barn i barnehage,
skole og kulturskole som ønsker å ha plass i annen krets/kommune enn den
de tilfører, i henholdsvis Bjugn og Ørland allerede nå
 Sak fremmes for det enkelte kommunestyre
 Kostnader mellom kommunene når barnehagebarn og elever ønsker
plass i nabokommunen – kun fakta-kostnader kan belastes i slike
tilfeller
 Prøve ut saken med barnehagebarn i første omgang
 Utnytte ledig kapasitet hos hverandre
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