PROTOKOLL MØTE NR. 4/2018
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 06.02.2018
16.00 – 18.00

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

Neste møte i arbeidsutvalget: tirsdag 13.02.18
Medlemmer som møtte:
Ogne Undertun
Hans Eide
Finn Olav Odde
Einar Aaland
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

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

leder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Forfall:
Tom Myrvold
Knut Ring

ordfører Ørland
opposisjonsleder Ørland

nestleder
medlem

Vara medlemmer:
Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Snorre Glørstad
rådmann Ørland
Arild Risvik
personal- og organisasjonssjef Bjugn
Marit Ervik
kommunalsjef Ørland
Britt Brevik
møtesekretær
Merknader:
Møte startet med bespisning på kantina i Bjugn rådhus.
Innkalling og saksliste godkjent.
 Gruppere opp innkallinger og referat til AU møtene i dropbox – ryddes opp og
struktureres i begge kommuners dropboxer
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Drøftinger og orienteringer:
Formannskapet i Bjugn sitt vedtak ifm sak om Vurdering av salg av energiaksjer
Orientering v/ordfører Ogne Undertun
 Formannskapet i Bjugn har bedt rådmannen fremme sak til kommunestyret der man
vurderer et eventuelt salg av Trønderenergi AS og Fosenkraft AS.
Ørland kommune er informert om saken da aksjonæravtale med Fosenkraft også berører
Ørland kommune.

Fullføre og konkludere de drøftinger man har hatt ifm prosjektplan for
sammenslåingsprosessen – arbeidsgrupper, gruppestørrelser, møtehyppighet m.v.
Drøfting
Personkabalen inn i gruppene er litt komplekse.
Antall medlemmer i gruppene
 Politisk organisering og reglement – 8 medlemmer
 Visjon, symboler og felles kultur – 6 medlemmer
 Forberede Kommunevalg 2019 – 6 medlemmer
Rådmennene inviterer politikere inn i adm. styrte grupper – kommer tilbake til
bemanningen i disse
 Medvirkning alt etter hvordan fase man er i arbeidet
Konklusjon
Det jobbes videre med gruppefordelingen i «Politiske delprosjekter/grupper» i neste AU
møte 13.02.18.
Partiene fremmer forslag til bemanning av prosjektgruppene for Politiske
delprosjekter/grupper - politisk styrt, i fellesnemndas møte 15.02.18.

Felles økonomiplan Ørland og Bjugn kommuner
Drøfting
På hvilket tidspunkt bør kommunene Ø/B starte med utarbeidelse av felles økonomiplan?
 Arbeide kan starte snarest
 Få oversikt over handlingsrommet kommunene har
 Hvilke verdier, utfordringer, demografi m.v. har kommunen
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 Realkapital opp mot låneporteføljen
Inndelingsloven støtter at arbeidet med dette kan starte uten mandat fra Fellesnemnda.
Konklusjon
Rådmennene starter arbeide med utarbeiding av et utfordringsnotat ifm Økonomiplan
2019 – 2022 som legges fram til drøfting og behandling i AU og Fellesnemnda før
sommerferien.
Handlingsrommet ihht låneopptak for kommunenes IKS må avklares.

Status prosessen ansettelse av prosjektleder/rådmann
Orientering






Søknadsfrist utløpt
Intervjurunden starter onsdag 7. februar
Prioriteringsliste etter intervjurunde 1
Videre dybdeintervju
Tillitsvalgte, ordførere, personal- og organisasjonssjef i Bjugn som sekretær – deltar
ved intervju

Eventuelt
 Sak om kommunevåpen for Nye Ørland kommune ble kort drøftet
o Bruke et av de som finnes eller lage nytt?
o Avklare lovverket ihht kommunevåpen
o Ifm intensjonsavtalen – lang historikk knyttet til Austrått og Ørland sitt
kommunevåpen
 Neste møte i Arbeidsutvalget, tirsdag 13.02.18 kl. 16.00 i Bjugn rådhus
o Agenda - Jobbe videre med gruppefordeling i politisk
delprosjekter/arbeidsgrupper
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