PROTOKOLL MØTE NR. 1/2017
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Fredag 29.09.17
0800 - 1200

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tibua

Neste møte i arbeidsutvalget: 17.10.17
Flg. møtte:
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Finn Olav Odde
Knut Ring
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Nordaas

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

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Forfall:
Einar Aaland

opposisjonsleder Bjugn

medlem

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Snorre Glørstad
rådmann Ørland
Økonomisjef Geir Aune
økonomisjef Bjugn
Gaute Krogfjord
økonomisjef Ørland
Marit Ervik
kommunalsjef Ørland
Skjalg Ledang
kommunikasjonsrådgiver
Solfrid Lund
møtesekretær

Merknader:
Leder Ogne Undertun ønsket velkommen til første møte i arbeidsutvalget.
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Sak 1/2017

Drøfting fellesnemndas bestilling til arbeidsutvalget i vedtak av 15.09.17:



Møteplan:
Møter i fellesnemnda foreslås til 1 gang pr. mnd. på torsdager og i arbeidsutvalget 1 gang
pr. uke på tirsdager ut 2017.
Tidspunkt for arbeidsutvalgsmøtene settes til kl. 1600 og starter med bespisning.
Tidspunkt for møter i fellesnemnda foreslås til kl. 1200.
Vurdering av møtedager f.o.m. 2018 vurderes i forbindelse med fastsetting av ordinære
kommunale møteplaner for 2018.



Vurdering av varamedlemmer/personlig vara eller ikke for arbeidsutvalgets
medlemmer:
Det foreslås oppnevnt personlig varamedlem for hver representant i arbeidsutvalget.
Det fremmes forslag i fellesnemnda på personlige varamedlemmer.



Budsjett for sammenslåingen:
Utkast til budsjett ble framlagt og gjennomgått av økonomisjefene.
Rammene for budsjett aksepteres.
Demokratiperspektivet må ivaretas.
Partipolitisk støtte må ivaretas av den enkelte kommune.
Det må utarbeides reglement for godtgjøring til folkevalgte.
IKT-kostnader og IKT-tilknytning må avklares snarest.
Det må avklares hvilke utgifter som skal dekkes av det ordinære kommunale budsjettet.
Endelig forslag til budsjett med rutinger/regler for økonomistyring legges fram for
arbeidsutvalget i neste møte.
Fylkesmannens råd i forbindelse med arbeidet med budsjett og økonomiplan ble
gjennomgått.



Kommunikasjonsstrategi:
Kommunikasjonsrådgiver Skjalg Ledang gjennomgikk forutsetninger som må legges til
grunn for god kommunikasjonsstrategi fram til 01.01.20.
Plan for kommunikasjon må konkretiseres og utarbeides snarest.
Felles plattform for en ny kommune bør etableres tidlig.
Kompetanseheving informasjonsstrategi bør vurderes.



Prosjektledelse:
Forslag fra rådmennene:
Det ansettes en prosjektleder som også blir framtidig rådmann.
Hver kommune har egen rådmann fram til 2020.
Dagens rådmenn ivaretar prosjektlederarbeidet fram til prosjektledelse er avklart i
fellesnemnda.
Arbeidsutvalget ønsker utlysning eksternt etter prosjektleder, som senere skal bli rådmann
i den nye kommunen.
Det bestilles en sak med grunnlag og plan for tilsetting av prosjektleder til neste møte i
arbeidsutvalget for innstilling til fellesnemnda.
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