PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 21.08.18
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

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

Tid:

21.08.18
kl. 16:30-18:30

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Knut Ring

opposisjonsleder Ørland, medlem

Vara:

Gunnhild Tettli

personlig vara Knut Ring

Administrasjon: Emil Raaen
Ådne Røkkum
Arnfinn Brasø
Britt Brevik

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

prosjektleder
rådmann Bjugn
rådmann Ørland
møtesekretær

Tillitsvalgte:

Ann Berit Nervik
Fagforbundet Ørland
Øyvind Wiger-Haraldsvik Fagforbundet Bjugn

Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sakliste

Drøfting og konklusjon

Prosjektleder
orienterer om
foreløpig
administrativ
struktur

Orientering:
 Prosjektleders notat deles ut til medlemmene etter presentasjonen
 Forslag til administrativ struktur og strategisk ledelse i «Nye»
Ørland kommune
 Notatet omhandler valg av øverste strategiske ledelse
 Notatet berører også synspunkt om øvrig organisering
 Gjennomgang av vurderinger som er foretatt av prosjektleder

 Forslaget går på 6 kommunalsjefer med følgende ansvarsområder:
o Næring, arbeid og kultur (kommunalsjefen for område
foreslås også oppnevnt som assisterende rådmann)
o Økonomi og finans
o Organisasjon og utvikling
o Samfunnsutvikling og teknikk
o Oppvekst og utdanning
o Helse og familie
 Prosessen videre
o Flere kandidater kan være aktuell til stillingene
o Det utarbeides kvalifikasjonsspesifikasjon til stillingene
o Eksternt konsulentselskap for rekrutteringen av topplederne
o Hvis det ikke er kvalifiserte kandidater – lyses stillingen ut
o Notatet sendes ut på høring i organisasjonen
o Prosjektleder vil være i dialog med delprosjektet og AU i
prosessen. Saken bør behandles i Partssammensatt utvalg
før presentasjon i Fellesnemnda
 Innspill til prosjektleder ihht presentasjonen fra AU`s medlemmer

Eventuelt

Neste møte: Ikke satt

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

Orientering fra prosjektleder
 Administrativt arbeid fase 4
o Høring lederstruktur
o Beslutte lederstruktur
o Framdrift og innplassering øvrig organisasjon
o Gantdiagram og gevinstrealisering
o Sortere oppgaver og produsere politiske saker
o Prosjektplan IKT
o M.v.
 Orientering om arbeidet i de samstyrte politiske delprosjektene
 Prosjekter knyttet til OU-midler og fylkeskommunale midler
 Prosjektbudsjettet
 Lande administrativ organisering/fremme saker om framtidig
organisering

