PROTOKOLL MØTE NR. 3/2018
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 30.01.2018
16.00 – 19.00

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
Hilde Kristin Sandvik

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

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Forfall:
Anne Torill Rødsjø

gruppeleder posisjon Bjugn

medlem

Vara medlemmer:
Kristin Skilleås

Personlig vara for Anne Torill Rødsjø

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann 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.
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Drøftinger og orienteringer:
Videre arbeid med prosjektplan for sammenslåingsprosessen - arbeidsgrupper
Orientering og drøfting
Notat «Politiske delprosjekter i sammenslåingsprosessen for Nye Ørland» sendt til AU –
medlemmene før møte.
Presentasjon v/Marit Ervik og drøfting i Arbeidsutvalget
Politiske delprosjekter/grupper – politisk styrt
 Konkretisering av oppgaver
 AU innstiller til Fellesnemnda
 Oppnevnes politisk leder for hver av prosjektene
 Gruppestørrelser
 Januar – mars en kartleggingsfase
 Viktig i denne fasen – mandat/oppdrag
 Kartlegge videre arbeid – forslag videre framdrift og neste fase
 Politisk organisering og reglement – delprosjekt/ gruppe 1
o Før det fattes vedtak om politisk organisering for nye Ørland kommune skal
det være dialog med prosjektleder/rådmann i Nye Ørland kommune for
sammenhengen med administrativ organisering
 Visjon, symboler og felles kultur – delprosjekt/gruppe 2
o Vurdere å innhente ekstern kunnskap om hva «visjon» er – bidra til å skape
en visjon med innhold – peke ut en retning
o Kommunevåpen for Nye Ørland kommune: Faglig vinkling –
innbyggerinvolvering og inkludering
 Forberede Kommunevalg 2019 – delprosjekt/gruppe 3
o Valggjennomføring i kommuner og fylker som blir slått sammen fra 2020 høringsfrist 14. februar
o Drøfting ang. lovbestemt strykning av listekandidater ved Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019 – vedtatt i Stortinget 23. mai 2017
 Strykning - en destruktiv handling
 Fellesnemnda - søke fritak for strykning av listekandidater pga
sammenslåing ved tvang
o Bidra til å stimulere til et godt valg med god oppslutning
o Løfte demokratiet – felles debatter, arrangementer og informasjonsstrategi
for å øke valgdeltakelsen
 Politiske og administrative samstyrte prosjekter
o Politikerne involveres, men prosjektene ledes administrativt
o Forslag til antall og medlemmer diskuteres i neste AU møte
 Samfunnsutvikling og samferdsel
o Felles økonomiplan – grunnlaget for videre arbeid
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 Arbeidsgiverpolitikken
o Innovative løsninger som ivaretar nye roller med tanke på framtidig behov i
Nye Ørland kommune
 Eierskap, næring, IKS, KF og AS

Konklusjon
Arbeidsutvalget drøftet notatet «Politiske delprosjekter og politisk og administrativt
samstyrte prosjekter i sammenslåingsprosessen for Nye Ørland» og vil konkluderer i neste
AU møte 06.02.18.

Økonomi generelt – (innspill fra Einar Aaland)
Drøfting
Spørsmål om Ørland kommunes økonomi og Ørland sparebank Arena.
Konklusjon
Spørsmålslisten sendes rådmannen i Ørland.

Eventuelt
 Ny Distrikts indeks – orientering v/rådmann Snorre Glørstad
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et utkast til ny
distriktsindeks, med sikte på endelig fastsettelse av ny indeks vinteren 2018.
Hvordan vil den foreslåtte endringen påvirke økonomien i vår nye
kommune?
 Gjennomgang av endringene i distriktsindeksen og hvilken betydning
dette vil kunne ha for kommunene
 Arbeidsmetoder i AU – eventuelle spørsmål/saker medlemmene ønsker utredet
sendes leder som vurderer videre behandling
 Neste møte i Arbeidsutvalget, tirsdag 06.02.18 kl. 16.00 i Bjugn rådhus
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