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Tilstede:

Anne Bjørnerud (BH)
Sissel Eide Fremstad (BAP)
Therese Eidsaune (ØH)
Emil Raaen, prosjektleder
Britt Brevik, politisk sekretær

Tid:

24.08.18
kl. 09.00 – 11.00

Sted:

Ørland rådhus, Bruholmen

Meldt forfall:

Gunnhild Tettli (ØAP

Ikke meldt forfall:

Bjørn Henrik Solbue (ØSP)
Ole Graneng (BSP)
Hugo Solheim (BAP)
Sonja Christiansen (ØH) – søkt fritak pga
allerede flyttet

Sak
Presentasjon av
forslag til
administrativ
organisering
v/prosjektleder

Konklusjon / referat
Emil Raaen, prosjektleder Nye Ørland kommune
 Forslag til administrativ struktur – strategisk ledelse og
prosessen videre
 Fellesnemnda gitt fullmakt til prosjektleder for adm.
organisering av nye Ørland kommune
 Notatet omhandler valg av øverste strategiske ledelse

 Notatet omhandler ikke framtidig organisering innenfor
enkelte fagområde
 Viktig med tidlig avklaring av roller og ansvar og at
toppledelsen i nye Ørland kommune har en aktiv rolle i
videre adm. organisering innenfor de fagfelt de er satt
til å lede
 Administrativ organisering tilpasses den politiske
organiseringen
 Skiller ikke på stab/støttefunksjoner og øvrig
tjenesteproduksjon på øverste ledelsesnivå
 Direkte underlagt rådmannen – kun strategisk ledelse
(kommunalsjefene)
 En av kommunalsjefene utnevnes som ass. rådmann
 6 kommunalsjefer oppnevnes:
o Næring, arbeid og kultur (også ass. rådmann)
o Økonomi og finans
o Organisasjon og utvikling
o Samfunnsutvikling og teknikk
o Oppvekst og utdanning
o Helse og familie
 Flere interne kandidater kan være aktuelle
 Kvalifikasjonsspesifikasjon utarbeides for kommunalsjef
stillingene
 Aktuelle kandidater møter eksternt rekrutteringsbyrå
 Ved ikke kvalifiserte kandidater – stillingen lyses ut
 Framlagte notat er nå på høring i organisasjonen
 Den administrative organiseringen må samspille med
politisk organisering
 Prosjektleder vil gå i dialog med delprosjektet og AU før
endelig struktur foreslås, behandles deretter i
partssammensatt utvalg før saken legges fram for
politisk behandling i Fellesnemnda
Styringsdialog og styringssystem – form, bruk og
implementering
Kultur bygging – fått tildelt OU-midler fra KS
Klargjøring forskjell
på utvalg og Komite
ihht Kommuneloven og
delegasjonsmyndighet

Forskjeller på utvalg og komiteer
 Kommuneloven §10 Faste utvalg og komiteer
 Kommuneloven §10 a Kommunestyrekomiteer – komiteer
som saksforberedende organ
 Utfordringer som må drøftes;
o Hensiktsmessig faste utvalg eller komiteer
o Sammensetning
o Beslutningsmyndighet
o Antall utvalg, fordeling arbeidsområder og
arbeidsmåter - inndelingsprinsipp
o Kontrollutvalget – begrensninger i valgbarhet

o Nye Ørland kommune: kommunestyret 35
medlemmer – formannskap 7 medlemmer
o Eksempel på inndeling av styrer, råd og utvalg i
Nye Ørland
o Frikjøp av politikere
o Mandat, delegering og delegasjonsreglement
 Delprosjektets forslag til politisk
organisering/hovedmodell legges fram for
Fellesnemnda til behandling i septembermøte
o Prosjektleder utarbeider eksempler som legges
fram for medlemmene i delprosjektet
 Prosjektleders presentasjon sendes medlemmene i
delprosjektet
Eventuelt
Neste møte

 Neste møte: tirsdag 11.09.18 kl. 11.30 – 13.00 på
Bruholmen
o Utkast til hovedmodell for politisk organisering i
nye Ørland kommune

Med hilsen
Britt Brevik
Utvalgssekretær
Dette er et elektronisk godkjent dokument.
Vedlegg:
1 Forslag til administrativ organisering - strategisk ledelse - nye Ørland kommune

