PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 12.06.18
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Einar Aaland
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

Tid:

12.06.18
kl. 16:30-18:30

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Finn Olav Odde
Knut Ring

varaordfører Ørland, medlem
opposisjonsleder Ørland, medlem

Vara:

Gunnhild Tettli

personlig vara for Knut Ring

Administrasjon: Emil Raaen
Ådne Røkkum
Arnfinn Brasø
Britt Brevik

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

prosjektleder
rådmann Bjugn
rådmann Ørland
møtesekretær

Tillitsvalgte:

Ann Berit Nervik
Gunn Karin Olsen

Fagforbundet Ørland
Fagforbundet Bjugn

Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent

Sakliste

Drøfting og konklusjon

Prosjektleder
orienterer

Orientering:
 Rektoratet NTNU ønsker møte med basen og kommunene
 Gjennomførte møter i politiske delprosjekter
 Foredrag på frokostmøte for ledere i Ørland
 Prosjektorganisasjonen – følgende tilbys stilling
o Marit Ervik – 50 % stedfortreder prosjektleder
o Arild Risvik – 50 % IKT prosjektleder
 Møte med kirkelig fellesnemnd

 Sommerfest i regi arbeidsmiljøutvalgene – vel gjennomført
 Gjennomført nesten alle forventningsavklaringssamtaler med
ledere
 KOSTRA gjennomgang
 Tilbakemelding fra arbeidet i fase III
 Dialog med Odd Inge Mjøen om prosjektperioden og prioriteringer
 Hjemmeside Nye Ørland kommune er ferdig – lanseres når
avklaring vedrørende daglig drift er på plass
Omstillingsdokumentet
(behandles i
Partssammensatt
utvalg 12.06.18

Orientering/drøfting:
Saken ble behandlet i partssammensatt utvalg 12.06.18.
Foreslåtte endringer:
 Mindre tilføyelse fra administrasjonen – harmonisering av lønn ved
lønnsforskjeller
 Formulering fra Delta
Konklusjon:
AU tar saken til etterretning med endringer gjort i dagens møte i
partssammensatt utvalg. Saken fremmes for Fellesnemnda til behandling.

Økonomi –
fellesnemndas
arbeid med
økonomiplan

Orientering/drøfting:
 Innledning ved prosjektleder
 Fellesnemndas oppgave å påse en ansvarlig økonomisk inngang til
den nye kommunen fra 01.01.20
 Kommunenes suverenitet ift kommuneloven opp mot
inndelingsloven og fellesnemndas oppgaver – kommunal
handlingsfrihet
 Spilleregler/handlingsregler fremover mot sammenslåingen – rammer
 Differensiering
 Dagens økonomiske situasjon - hvordan håndteres dette fremover
 Økonomisk balanse og likevekt
 Samordning av økonomien – felles løsninger opp mot nye Ørland
kommune
 Bærekraftig finansiering
 Dagens investering skal være en «god idè» også i ny kommune
Konklusjon:
Saken fremmes for behandling i Fellesnemnda.

Oppvekståret
2018/2019 –
mulighet for
forskuttering av
kommunesammen
slåing mellom
Ørland og Bjugn

Orientering/drøfting:
 Fleksibilitet i forhold til skole og barnehagevalg over dagens
kommunegrenser – forslaget er begrunnet i unntakene
 Nærskoleprinsippet
Konklusjon:
AU foreslår at saken sendes videre til behandling i Fellesnemnda.

Prosjektleder formulerer innstilling i saken på grunnlag av drøfting i dagens
AU-møte.
Oppnevning av
politiske
representanter i
administrative
arbeidsgrupper

Orientering/drøfting:

Organisering av
felles
landbrukskontor
for nye Ørland
kommune

Orientering/drøfting:

Disponering
regiontilskuddet

Orientering/drøfting:
 Tilskudd til kommuner med over 10 000 innbyggere
 Midlene er tildelt den enkelte kommune, men med tanke på
kommunereformen
 Kommunestyrene behandler disponeringen hver for seg – forslag på å
fremme likelydende forslag til vedtak
 Strategisk bruk av midlene for utvikling av Nye Ørland
 Prinsipper for bruk av tilskuddene

Konklusjon:
Forslag på representanter fremmes direkte i Fellesnemnda.

Konklusjon:
AU anbefaler at Fellesnemnda gir prosjektleder i oppdrag å belyse saken – se
på overordnede strukturer. Arbeidsgruppe nedsettes.

Konklusjon:
Prosjektleder utarbeider sak med forslag til bruk av midlene for AU og
Fellesnemnda. Fremtidsstrategier i forhold til regionstenkning.
Årsberetning 2017 Orientering/drøfting:
- prosjekt
kommunesammen Konklusjon:
Årsberetning 2017 tas til etterretning. Saken fremmes for Fellesnemnda.
slåing
Eventuelt

Neste møte: Ikke fastsatt.

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

