PROTOKOLL MØTE NR. 2/2017
Arbeidsutvalget for Fellesnemnda nye
Ørland kommune
Dato:
Tid:

Tirsdag 17.10.17
1600 -

Sted:

Bjugn rådhus
Møterom Tinbua

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

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

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

Forfall:

Fra administrasjonene møtte:
Emil Raaen
rådmann Bjugn
Gaute Krogfjord
økonomisjef Ørland
Marit Ervik
kommunalsjef Ørland
Arild Risvik
personal- og org. Sjef/møtesekretær

Merknader:
Møtet startet med bespisning i kantina på rådhuset.
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Sak 2/2017
Avslag på søknad om unntak etter inndelingsloven § 17 fra Det Kongelige kommunal og
Moderniseringsdepartement.
Fellesnemnda i nye Ørland kommune er per i dag ikke vedtaksfør og det må vurderes hvordan
en løser det avslaget som er kommet fra KMD.
Bjugn og Ørland kommunestyret må før fellesnemndas møte 26.10 fatte vedtak på nye
medlemmer til fellesnemnda i nye Ørland kommune.

Sak 3/2017
Fremlagt prosjektplan foreslås oppdelt til flere underdokument og delplaner.
Rådmennene har følgende forslag til oppdeling av prosjektplan som fremmes som saker til
fellesnemnden;
- Økonomireglement
- Budsjettdokument
o Hvordan disponere de 20,5 mill
o Infrastrukturmidler 4 mill
o Regionsentertilskudd som er kommet over rammen til den enkelte kommune.
- Ansettelse av prosjektleder
- Politisk møtegodtgjøringsreglementet
- Politisk møtereglement
- Delegasjon til prosjektleder (forslag legges fram for AU)
- Politisk møteplan
- Varamannsliste for medlemmer i AU legges fram til behandling
Arbeidsutvalget støtter rådmennenes forslag til oppdeling og ber rådmennene om å lage saker
til fellesnemnda.

Sak 4/2017__________________________________________________________________
Sak til ansettelse av prosjektleder.
Endringer på fremlagt notat – rekruttering prosjektleder Nye Ørland kommune
Notatet korrigeres i henhold til synspunkter fremlagt av rådmennene i arbeidsutvalgets møte.
Administrasjonene i Bjugn og Ørland får fullmakt fra arbeidsutvalget i nye Ørland til å gå ut
og innhente tilbud på firma som skal bistå med tilsetting av ny prosjektleder.
Hvordan løser nye Ørland prosjektledelse i perioden fram til prosjektleder er på plass?
AU ber administrasjon skissere ulike scenarier.
Administrasjon kommer tilbake til arbeidsutvalget med forslag hvordan dette kan løses til
neste møte.

Sak 5/2017__________________________________________________________________
Arbeidsutvalget løftet tema om målsettinger og tidligere fremforhandlede avtaler opp i møte.
Det kom innspill om at denne saken løftes inn i fellesnemnda, hvor en ber om å få mandat for
å saksforbereder videre i arbeidsutvalget.
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