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Sak
Tidspunkt på
møtedatoer

Politisk organisering

Involvering av
innbyggerne

Konklusjon / referat
 Tidspunkt på møtene ble i forrige gruppemøte bestemt å
foregå etter formannskapsmøtene. Er det hensiktsmessig,
møtene kan strekke seg ut i tid.
 Medlemmene i gruppen har ikke vara.
 Vi forsetter med samme tid foreløpig, kan justere
tidspunkt senere.
 Kartlegge dagens politiske strukturer og bakgrunn for
valgte strukturer i Bjugn og Ørland kommuner. Beskrive
fordeler og ulemper ved de ulike strukturene.
 Bestilling sendes til dagens kommuner som redegjør
for fordeler og ulemper ved sitt valgte politiske
modell.
 Utrede nærdemokratiske ordninger og
innbyggerinvolvering for nye Ørland kommune og innstille
på en anbefalt modell.

Polisk reglement,
godtgjøring og
øvrige reglement

Møteplan for politisk
delprosjekt

 Politisk delprosjekt politisk organisering vil løpende
vurdere nærdemokratiske ordninger og
innbyggerinvolvering fram mot
sammenslåingstidspunktet 2020 og foreslå tiltak for
den nye kommunen.
 Kartlegge delegasjonsreglementene i Bjugn og Ørland
kommuner, og utarbeide forslag for nye Ørland kommune.
 Prosjektleder utarbeider forslag til
delegasjonsreglement etter at man har valgt politisk
hovedstruktur
Prosjektleder gikk gjennom forslag på fremdriftsplan som
gruppen sluttet seg til.
Juli og halve august er møtefritt pga sommerferieavvikling.
Tema 16.august.
Se på kartlegging av dagens politiske systemer?
Eventuelt eksempler fra andre?
Innbyggerinvolvering
Tema 20. september
Drøfte politisk struktur for nye Ørland kommune
Tema 18. oktober
Vedta forslag til politisk struktur Nye Ørland
kommune/Dersom man velger en løsning lik Indre
Fosen- hvis ikke har man bedre tid
15. November
Drøfting av delegasjonsreglement dersom man har
valgt politisk modell
6. Desember
Velge forslag til delegasjon
Vurdere reglement og godtgjøring

Bli kjent
Erfaring fra andre

Felles arena for info/
kommunikasjon
Adm. og politisk
sammensetning

Prosjektleder vil legge fram forslaget på tempoplan i
Arbeidsutvalget.
 Vet for lite om hver enkelt kommune, bli bedre kjent med
hverandres oppgaver og struktur.
 Leder i gruppen vil kontakte Indre Fosen om innspill på
neste møte - dele erfaringer om
kommunesammenslåingen.
 Skal vi kontakte f.eks. Trondheim kommune?
 KS kan også spørres
 Egen facebookgruppe?
 Hjemmesiden for Nye Ørland er ennå ikke klar for
lansering
 Sammensetningen i prosjektgruppa må være på plass før
en lander på fordeling / politisk struktur
 Innspill som kommer inn er med på avgjørelsen om hvilken
sammensetning det vil bli.

Nest møte

 Er det fordel med små faglige sammensetninger av
grupper – raske beslutninger?
 Er det bedre med store sammensetninger - større bredde,
lengre beslutningstid, flere stemmer inn etc.?
 Leder i gruppen og prosjektleder legger opp en plan i
forkant av neste møte.
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