PROTOKOLL MØTE NR. 6/2018
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 06.03.2018
16.30 – 18.00

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag 20.03.18
Medlemmer som møtte:
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Finn Olav Odde
Knut Ring
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

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

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Arnfinn Brasø
ass. 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.

Drøftinger og orienteringer:
1

Politiske delprosjekter i sammenslåingsprosessen for Nye Ørland kommune».
Drøfting
Administrasjon v/Marit Ervik la fram forslag til saksframlegg og notat ihht bestillingen fra
AU i siste møte.
Drøfting av sak og nytt notat prosjektplan «politiske delprosjekter i
sammenslåingsprosessen».
Representantene til politisk arbeidsgrupper oppnevnes i fellesnemnda.
Notatet bygger opp under skisseforslag til nytt organisasjonskart for politiske
delprosjekter ihht forslag fremmet i Fellesnemnda.
 Politiske grupper har fått riktig benevnelse
 AU har her samme rolle som i utgangspunktet og har innstillingsretten til
Fellesnemnda
 Forslag på representanter i politiske delprosjektgrupper –
formannskapsmedlemmer og medlemmer i styrer, råd og utvalg
 Eksisterende kommuneplaner i de to kommunene fungerer som kommunedelplaner
inntil nye er utarbeidet
 Politisk plattform nye Ørland – hentet ut fra vedtatte intensjonsavtale
 Gjensidig plikt til å vurdere fellesmøter for delprosjektgruppene der det er naturlig
– gruppene samfunnsutvikling og samferdsel jobber adskilt men må koordinere sitt
arbeid – stå i mandatet om gjensidig plikt til koordinering
 Samstyrte delprosjekter: Administrasjon inviterer inn politiske representanter i
gruppene
o Inviteres inn gjennom komiteer og utvalg – politikerne velger hvem som da
skal representere
 Tillitsvalgte – er gjennomgående med i alle arbeidsgrupper – tas inn i notatet
Konklusjon:
Framlagte saksframlegg og notat endres ihht innspill og drøftinger i dagens AU-møte før
saken legges fram for behandling i fellesnemnda 15.03.18.

Ekstrasak: Revidering politisk møtereglement Fellesnemnda «Nye» Ørland kommune
Drøfting:
Administrasjon v/Marit Ervik la fram forslag til saksframlegg og revidert møtereglement.
Drøfting av sak og revidert møtereglement.
AU mandat til å på egen initiativ fremme saker til fellesnemnda.
 Simpelt flertall for at AU kan fremme sak i Fellesnemnda
Sammensetning AU – gruppeledere opposisjon må skrives inn i notatet.
Partssammensatt utvalg – hvilke saker skal utvalget behandle?
 Tillitsvalgte med tale- og/eller forslags- og stemmerett i utvalget
 Hvilke saker tillitsvalgte skal ha stemmerett i - må defineres!
2

Hvordan gis bestillinger fra AU til administrasjon – klare forespørsler – voteres over
bestillinger AU ber om
 Hvis mulig bør saker og notater til drøfting være med i innkallingen til AU møtene
Rådmennene vurdere sak om en egen prosjektorganisasjon for
kommunesammenslåingsprosessen med administrasjon og sekretariat i forhold til
påliggende behov og press på organisasjonene.
Retningslinjer for endringer – dekkes inn i sak om revidert politisk møtereglement.
Konklusjon:
Framlagte saksframlegg og revidert politisk møtereglement endres ihht innspill og
drøftinger i dagens AU-møte før saken legges fram for behandling i fellesnemnda
15.03.18.

Eventuelt
 Neste møte i Arbeidsutvalget, tirsdag 20.03.18 kl. 16.30, Bjugn rådhus
Agenda:
o Status for kommunikasjonsstrategien «nye» Ørland kommune:
o Bjugn inngått avtale med Telenor om å være pilot-kommune på ny APP «smartkommune» – vurdere arbeidet opp mot «Nye» Ørland kommune
 Status for arbeidet i arbeidsgruppene – orienteres om i fellesnemnda
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