PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 16.10.18
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

Ogne Undertun
Tom Myrvold
Einar Aaland
Knut Ring
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

Tid:

16.10.18
kl. 16.30 – 18.00

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Hans Eide
Finn Olav Odde

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

varaordfører Bjugn, medlem
varaordfører Ørland, medlem

Vara:
Administrasjon: Emil Raaen
Britt Brevik
Arild Risvik
Marit K. Ervik

prosjektleder Nye Ørland
møtesekretær
prosjektmedarbeider
prosjektmedarbeider

Tillitsvalgte:

Ann Berit Nervik

Fagforbundet Ørland

Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sakliste

Drøfting

Tolkning av
vedtak i
Fellesnemndas
sak 23.11.17 –
«IKT plattform
nye Ørland
kommune»

Orientering:
 Arild Risvik presenterte vedtak gjort i Fellesnemndas møte
23.11.17, saken om «IKT plattform nye Ørland kommune»
Vedtak i Fellesnemnda:
o Det bør etableres et felles IKT-prosjekt allerede fra 2018. En
vurderer tilsetting av egen prosjektleder/innleid konsulent
innenfor fagområdet. Prosjektlederstillingen finansieres med
midler fra kommunesammenslåingsbudsjettet.
o IKT-prosjektet bør ha 2 perspektiv;

1. I et kortsiktig perspektiv foreslås det å inngå
samarbeid med Fosen IKT. Nye Ørland kommune går
inn i Fosen IKT plattformen fra 01.01.20
2. I et langsiktig perspektiv vil man kunne utrede andre
samarbeidsmuligheter, med fokus på utvikling i et
større perspektiv
 Vi må stille krav, og følge nasjonale prosjekter
med digital forvaltning
Prosjektledelsens fortolkning (se vedlagte presentasjon)
 Inngå avtale med fosen IKT som driftsleverandør
 Hva gjør vi selv
 Fordeler med å velge skisserte løsning
 Hvilke funksjoner bør kommunen selv ha stor styring og kontroll og
hva kan eventuelt legges til Fosen IKT
Drøfting:
 Fosen IKT som driftsplattform
 Kommunens behov skal styre infrastrukturen og valg av
fagprogram
 Sentralisering og standardisering - viktige elementer
 Søke bærekraftige og langsiktige løsninger
 Kommunen beholder det strategiske eierskapet selv
 Forholdet til GDPR lovverket
 Tidsplan videre arbeid – arbeidet med framtidige løsninger er
startet
Konklusjon fra AU:
AU støtter prosjektledelsens tolkning av vedtak fattet i Fellesnemnda.
Prosjektledelsen orienterer om framdriften av IKT prosjektet i Fellesnemda.

Orienteringer ved
prosjektleder Nye
Ørland






Struktur strategisk ledelse - besluttet
o Stillingsbeskrivelser utarbeidet og sendt ut
o Aktuelle kandidater møter eksternt konsulentselskap Search
House for kandidatvurdering og kommer med anbefaling til
prosjektledelsen
o Beslutninger drøftes med tillitsvalgte
Arbeidet med fase 4 er igangsatt – gjennomføringsplan utarbeidet og
formidlet
Utredning eiendomsskatt – anslag redusert driftsnivå på 6%
o Skape realistisk bilde og beskrive konsekvenser ved redusert
driftsnivå
o Se på nye inntektsmuligheter








Eventuelt

Neste møte: Ikke satt!

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

o Gevinstpotensialet i kommunesammenslåingsprosessen
o Lønnsutjevning mellom kommunene – prosess igangsettes
Prosjektstøtte
o Samarbeidspartner PWC
o Prosjektorganisering/prosjekt tre
o Prosessen fremover
Skoleåret 2019/2020 – forskuttering av sammenslåing av oppvekstfeltet
mellom Ørland og Bjugn fra 1. august 2019
o Sak fremmes direkte for Fellesnemnda til politisk behandling
Flyfag - forstudie
o Opprettelse av flyfag ved Fosen Videregående skole
o Saken utredes av fylket
Lederne i kommunesammenslåingsprosjektet samles 6. november
Innbyggerinvolvering – studietur planlegges

