PROTOKOLL MØTE NR. 4/2017
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 14.11.17
16.00 – 19.00

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag 21.11.17
Medlemmer som 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
Skjalg Ledang
kommunikasjonsrådgiver Ørland
Britt Brevik
møtesekretær

Merknader:
Møte startet med bespisning på kantina i Bjugn rådhus.
Innkalling og saksliste godkjent.
Leder i arbeidsutvalget, Ogne Undertun innledet møte.

 Drøftinger og orienteringer:
o Referatene fra Arbeidsutvalget sendes ut på godkjenning til alle som har
deltatt, med svarfrist før endelig godkjenning og utlegg på hjemmesiden
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o F35 markering fredag 10. november – invitasjoner og gjestelister –
informasjon v/Tom Myrvold
o Kommunene vil komme hverandre i møte ihht intensjonsavtalen
 Videre håndtering/omformulering av saken med kontorplasser
ordfører & rådmann, politiske møter m.v.
 Intensjonsavtalen - revidering på grunnlag av AU møte 31.10.17
 Utforme gode løsningsforslag for begge kommuner som legges fram
for fellesnemnda til behandling
 Justere intensjonsavtalen
 Like og gode tjenester for alle innbyggere
 Justering av forslag til oppsummering av Knut Ring i referatet fra
møte 31.10.17, endres til:
 Ordfører og rådmann skal ha kontorsted i rådhuset i
administrasjonsstedet Botngård men har også tilstedeværelse med
kontorplass i rådhuset på Brekstad ved behov.

Sak 7/2017 Plattform for det videre arbeidet (avtalen)
”Fellesnemnda har gitt arbeidsutvalget i oppgave å utrede forslag til løsning på de
uavklarte spørsmål angående kommunestruktur”
Rådmennene i Ørland og Bjugn har på oppdrag fra AU laget følgende forslag til
innstilling ovenfor Arbeidsutvalget
1. Underskrevet avtale av 21.04.2016 legges til grunn for det videre arbeidet i
Fellesnemda i etableringen av nye Ørland kommune fra 01.01.2020, med unntak
som følger av punkt 2, 3 og 4 nedenfor.
2. Fellesnemda er vedtatt opprettet med 20 medlemmer fra hver av dagens
kommuner.
3. I nye Ørland kommune skal det være to kommunesentre med forskjellig innhold og
oppgaver for innbyggere og næringsliv. Kommunene har tidligere beskrevet
oppgavefordeling mellom tettstedene, blant annet i tidligere fremforhandlet
avtale. Den nye kommunen skal ha administrasjonssted og postadresse Botngård.
Møter i kommunestyret holdes på Brekstad. Ordfører og rådmann skal ha
kontorsted i rådhuset i administrasjonsstedet Botngård men har også
tilstedeværelse med kontorplass i rådhuset på Brekstad ved behov.
4. Det opprettholdes rådhus i begge kommunesentrene på både Brekstad og
Botngård.
Arbeidsutvalget fremmer saken til behandling i Fellesnemnda.
Sak 8/2017 Forslag til kommunikasjonsplan v/Skjalg Ledang
Felles plattform for kommunikasjon og informasjon for arbeidsutvalget og fellesnemnda.
Skjalg Ledang presenterte saken for Arbeidsutvalget.
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Innspill i arbeidsmøte:
En digital felles lokasjon må på plass snarest – kommunikasjonsstrategien presenteres på
den nye digitale plattformen.
Acos får i oppdrag å lage en lignende side som for Indre Fosen Kommune på dagens
hjemmesider. Sett hjemmesiden i bestilling! (Acos)
-

Facebookside
Profil
Domene «Nye Ørland»

Felles arena for kommunikasjon mot innbyggerne.
Smart kommune – facebook at work – plattformer for intern kommunikasjon - ta med ny
tenkning inn i arbeidet.
Opprette gruppe som evaluerer og kommer med ideer inn i arbeidet med digital
plattform.
Start med samme digital plattform som «Indre Fosen kommune».
Informasjonsstrategi ovenfor ansatte – prosjektets innhold – ny kommunes innhold.
Målsetting:
 Nye Ørland – skape engasjement og blest – entusiasme – bygge identitet og kultur
 Merkevarebygging
 Filmer og kampanjeorientert profilering
 Kommunikasjon og kultur bygging
 Fremtidsvisjoner
Profilering på flere kanaler og sosiale medier for å treffe hele publikum
 Hjemmeside
 Instagram
Ansatte skal snarest informeres om prosessen.
Arrangere happeninger.
Det arbeides videre med justeringer og presiseringer i Kommunikasjonsplanen i neste møte
i Arbeidsutvalget, 21.11.17
Sak 9/2017 Delegering av myndighet
Forslag til delegasjonsreglement for rådmennene i Bjugn og Ørland ble lagt fram.
Rådmennene får delegert myndighet lik den rådmennene har i kommunene pr i dag.
Tilleggspunkt 6 til fremlagte forslag i 5 punkter:
6. Rådmennene gis økonomisk myndighet innenfor budsjettrammen som er delegert av
Fellesnemnda
Forslaget fremmes for behandling i Fellesnemnda.
Sak 10/2017 Valg av konsulent til arbeidet med å ansette prosjektleder/ny rådmann
Orientering om saken «Valg av oppdragstaker – ansettelse prosjektleder/rådmann
«Nye» Ørland kommune» v/Arild Risvik
3

3 tilbydere – vekting av kandidatene er foretatt i henhold til prinsipper som beskrevet i
tilbudsforespørselen.
Personalsjefene i Ørland og Bjugn anbefaler ovenfor Arbeidsutvalget valg av
oppdragstaker med bakgrunn i vektingen som er foretatt, for arbeidet med ansettelse av
prosjektleder/rådmann i «nye» Ørland kommune.
Annet:
Det jobbes videre med kommunikasjonsstrategien i neste møte i Arbeidsutvalget, tirsdag
21. november kl. 16.00 i Bjugn rådhus.
Saker til fellesnemndas neste møte, torsdag 23. november 2017:
- Plattform for videre arbeid (avtalen)
- Prosjektplan for kommunesammenslåingen
- Delegering av myndighet til rådmennene
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