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Møtested

Møtedato

Bjugn rådhus

25.05.18

Fra kl.

Til kl.

09.00

11.10

Møteleder

Leder i kontrollutvalget Bjugn kommune
Tore Nilsen

Møteinnkalling

Skriftlig innkalling av 04.12.18

Møtende medlemmer

Tore Nilsen
Aud Leikvang
Gunhild E Lien
Svein Roger Veie
Halldis Groven

Fraværende medlemmer
Møtende varamedl.

Andre møtende

Fellesmøte med kontrollutvalget i Ørland
kommune.
Ordfører i Bjugn kommune
Prosjektleder for kommunesammenslåingen
Rådmann i Bjugn kommune
Rådmann i Ørland kommune
Ø-sjefer Bjugn og Ørland
P-sjef Bjugn kommune
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker

21/18

Underskrifter

Tore Nilsen

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Bjugn den 10.12.18
21/18 ORIENTERING OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN – BJUGN
KOMMUNE OG ØRLAND KOMMUNE
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget oppsummerte etter orienteringen.
Vedtak:
Ingen spesielle saket til oppfølging.
Nytt fellesmøte gjennomføres mai/juni 2019.
Orienteringer/Drøftinger
Orientering:
Ordfører i Bjugn og rådmennene i Ørland kommune og Bjugn kommune samt prosjektleder
for sammenslåingen av kommunene orienterte om prosessen og status for sammenslåingen.
Økonomisjefene i Ørland kommune og Bjugn kommune samt personalsjef Bjugn kommune
var tilstede.
Følgende forhold ble berørt i orienteringen:
Status for politisk organisering.
Antall representanter i kommunestyret for ny kommune er 35 representanter.
Arbeidet med endelig form for politisk organisering pågår.
Status for administrativ organisering. Administrative arbeidsgrupper?
Administrativ organisering t o m sektornivå er på plass, bemanningen er ikke helt på
plass.
Resten av den administrative organisasjon skal være på lass 1. halvår 2019.
Mål om at alle tilsatte skal ha kunnskap om sin plass i organisasjon før sommeren.
Det er etablert arbeidsgrupper politiske og administrative som arbeider innen sine
fagområder. Oppvekst og helse har god fremdrift.
Tidsplan for prosessen frem til 01.01.2020 med de viktigste beslutningspunktene.
(Tidspunkt for samkjøring sektorer/enheter?)
Samkjøring av oppvekstsektoren fra august 2019, skoler og barnehager.
Etablering av ny felles IKT løsninger er iverksatt med målsetting om at det skal være i
drift fra 01,01.2019.
Økonomi: Avskrivning og beregning av minimumsavdrag for Ørland og Bjugn
kommune. Minimumsavdrag for Nye Ørland.
Økonomisjefene orienterte om avskrivningsregler og beregning av minimumsavdrag
for kommunene. Med bakgrunn i budsjettforslagene 2019 for begge kommunene ble
avdrags og rentekostnadene for nye Ørland stipulert for driftsåret 2020.
Organisering / Bemanningen i Nye Ørland – Tidsplan for når dette skal være på plass.
Målsettingen er at organisasjon skal være besluttet innen sommeren 2019/tidlig høst
2019. Noen justeringer frem mot 1. januar 2020 vil være nødvendig.
Status for IKT? Beslutningspunkter for at IKT for Nye Ørland er på plass til
01.01.2020
Arild Risvik orienterte om status.
Det «store» systemene er valgt og arbeidet er iverksatt, økonomi, sak arkiv, skole..
System for helse velges i nær fremtid.
Det vil være stort press på programvare leverandørene i 2019 da det er flere
kommuner som er involvert i kommunesammenslåinger.
Vi har noe kompetanse gjennom sammenslåingen av Leksvik Rissa som er

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Bjugn den 10.12.18
gjennomført.
Utfordrende!

Tore Nilsen
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær

