PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 15.01.19
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Finn Olav Odde
Anne Torill Rødsjø

Tid:

15.01.19
kl. 16.30 – 18.00

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Einar Aaland
opposisjonsleder Bjugn, medlem
Knut Ring
opposisjonsleder Ørland, medlem
Hilde Kristin Sandvik gruppeleder posisjon Ørland, medlem

Vara:

Gunnhild Tettli

Administrasjon: Emil Raaen
Britt Brevik
Marit K. Ervik
Geir Aune

ordfører Bjugn, leder
ordfører Ørland, nestleder
varaordfører Bjugn, medlem
varaordfører Ørland, medlem
gruppeleder posisjon Bjugn, medlem

personlig vara for Knut Ring

prosjektleder Nye Ørland
møtesekretær
prosjektmedarbeider
prosjektmedarbeider

Tillitsvalgte:

Ann Berit Nervik

Fagforbundet Ørland

Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sakliste

Behandling

Finansreglement prosess fram mot
vedtak

Orientering:
Orientering ved prosjektleder og kommunalsjef økonomi nye Ørland
kommune.
 Vedta nytt finansreglement for nye Ørland kommune
 Ekstern kompetanse benyttes for bistand til vurdering av finansiell
risiko og sikre en god forvaltning av finansene for nye Ørland,
samt vurderinger og råd rentesikring og rentefond

 Bruk av lokale banker for nye Ørland hvis mulig i forhold til
anbudsprosessen
Behandling:
Saken ble drøftet i Arbeidsutvalget.
Votering:
Prosjektleders innstilling ble tatt til orientering.
Innstilling fra AU:
Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til orientering.

Orienteringssak
Budsjettprosess
2020 og
økonomiplan
2020-2024 for nye
Ørland

Orientering:
Orientering v/prosjektleder nye Ørland kommune
 Skissert framdriftsplan og prosess
 Analyse, målsettinger og ambisjoner - felles økonomisk bilde
 Ressursbehov økonomiavdelingen – Controller funksjon
Behandling:
Saken ble drøftet i Arbeidsutvalget.
Votering:
Prosjektleders innstilling ble tatt til orientering.
Innstilling AU:
Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders notat og orientering til etterretning.

Orienteringer ved
prosjektleder





Felles ledelse nye Ørland jmf vedtak i fellesnemda
o Saksutredningen er ikke ferdig
o Det arbeides med saken i samarbeid med KS-advokatene –
ansettelsesforhold og delegasjoner
Prosess ny organisering nye Ørland jmf fase 5 – forslag fra
prosjektledelsen
o Mandag 21. januar – høringsutkastet legges fram for alle
ansatte
o Plassering av strukturer og ansatte i organisasjonen
o Organisering av «Institusjonene», IKS, KF, AS mv. og andre
samarbeidsordninger kommunene har avtale om
 Dagens avtaler må sies opp og nye utarbeides
o Utarbeide forventningsbrev til Institusjonene
o Det orienteres om prosessen i Fellesnemnda

Orienteringer v/Marit Ervik
 Plan for kultur bygging

o Gruppen forslår 15 tiltak for kultur bygging og aktivitet
 Folkemøter
 Brosjyrer
 Hjemmesider
 Ny grafisk profil
 Erfaringsutveksling md andre
kommunesammenslåinger
 Arrangement og aktiviteter
 Konserter og festforestillinger
 Bli kjent med Nye Ørland kommune – turmål og
attraksjoner
 Andre aktiviteter og kulturarrangement
o Budsjett 800 000
 Tilskudd fra fylkesmann kr 500 000 – krever
samarbeid med andre kommunesammenslåinger
o Studietur
 KS bistått med forslag til program og reiserute
 Besøk ift alternative måter å organisere og løse
oppgavene på
 Deltakere på studieturen: AU og politisk delprosjekt
«Politisk organisering», samt kommunalsjefene nye
Ørland
o Ordførerkjede
 Gruppen vurderer gjenbruk av dagens ordførerkjeder
 Reglement og retningslinjer for bruk utarbeides
 Saken legges fram for politisk behandling i
Fellesnemnda
 Brukerperspektivet i fokus ved utarbeidelse av nytt
ordførerkjede
o Kommunefugl og blomst
 Innspill fra innbyggerne
 Kommunefugl – gjenspeile at nye Ørland er et
fugleområde
 Saken fremmes for Fellesnemnda i møte 24. januar

Eventuelt

Neste møte: Ikke satt.

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

