PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 11.09.18
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

Ogne Undertun
Hans Eide
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

Tid:

11.09.18
kl. 17.00 -17:45

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Tom Myrvold
Knut Ring
Einar Aaland
Finn Olav Odde

ordfører Ørland, nestleder
opposisjonsleder Ørland, medlem
opposisjonsleder Bjugn, medlem
varaordfører Ørland, medlem

Vara:

Therese Eidsaune

personlig vara Tom Myrvold

Administrasjon: Emil Raaen
Britt Brevik

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

prosjektleder
møtesekretær

Tillitsvalgte:

Ann Berit Nervik
Fagforbundet Ørland
Øyvind Wiger-Haraldsvik Fagforbundet Bjugn

Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sakliste

Drøfting og konklusjon

Prosjektleder
orienterer om
forslag til politisk
hovedstruktur
Nye Ørland

Orientering:
 Gjennomgang av innstilling til politisk hovedstruktur «Nye» Ørland
kommune fra politisk delprosjekt «Politisk organisering»
o «Forslag til innstilling fra delprosjekt politisk
organisering:
 Fellesnemnda vedtar en komitemodell med
utvalgs-struktur for nye Ørland kommune
(prosjektleders eks. 1)
 Som prinsipp legges til grunn at
medlemmene i komiteene og utvalgene
skal være folkevalgt. Dvs. at medlemmer
til disse skal velges fra kommunestyrets
valgte representanter og
vararepresentanter

 Planutvalg med delegert myndighet i
plansaker og forvaltningssaker etter planog bygningsloven
 Landbruksnemnd med delegert myndighet
etter jordloven
 Medlemmer til Planutvalg og
Landbruksnemd velges fra komite for
samfunnsutvikling, miljø, landbruk og
teknikk
 Skole og helse med hver sin komite
 Lovpålagte råd og utvalg som f.eks.
eldreråd mv.»
 AU slutter seg til forslag fra delprosjektet «Politisk organisering»
og prosjektleders innstilling eks. nr 1 i politisk hovedstruktur (se
revidert forslag til slutt i dokumentet)
o 4 komiteer – 7 medlemmer i hver
o Formannskap 7 medlemmer
o Planutvalg/Landruksnemnd
 Planutvalget 7 medlemmer
 Landbruksnemnda 5 medlemmer
Prosjektleder
orienterer

Orienteringer:
Administrativt arbeid i fase 4
 Høring på ny ledelsesstruktur
 Politisk organisering hovedstruktur
 Omstillingsplan
 Finne framdrift for innplassering av øvrig administrativ organisering
 Framdriftsplan, gantdiagram og planlegge gevinstrealisering
 ROS-analyse av prosjektet
 Prosjektbudsjett
o Egen prosjektplan IKT
 Vurdere organisering av administrative arbeidet med ny kommune i
ny struktur
 Bli kjent og bygge kultur
o OU-midler
Samstyrte delprosjekter
 Bestilling til kommunalsjefene Nye Ørland på hva som må være
levert til gitte datoer
 Gjennomføringsdokument
 Oppdragsbeskrivelse

Eventuelt

Neste møte: Ikke satt!



Kommunikasjonsstrategien i prosjektet
o Arild Risvik er gitt ansvaret i prosjektorganisasjonen
o Sak fremmes til behandling
o Intern og ekstern kommunikasjon
o Ressursbehov kommunikasjon
o Muligheter og konsekvenser

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

