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REFERAT FRA MØTE I  POLITISK DELPROSJEKTGRUPPE - POLITISK ORGANISERING 
15.11.18 
 

Tilstede: Anne Bjørnerud (BH) 
Therese Eidsaune (ØH) 
Gunnhild Tettli (ØAP  
Bjørn Henrik Solbue (ØSP) 
Ole Graneng (BSP)  
 
Arild Risvik, prosjekmedarbeider 
Britt Brevik, politisk sekretær 
Anne Risvik, Ørland kommune 
Rita Sundet, Bjugn kommune 

Tid: 15.11.18  
kl. 15.00 – 16.00 

Sted: Ørland rådhus, Bruholmen 

Meldt forfall: Gørill Guldteig Fosse (ØH) 

Ikke meldt forfall: Hugo Solheim (BAP)  
Sissel Eide Fremstad (BAP) 
 

 
Sak Konklusjon / referat  

 
Lokaldemokrati og 
innbyggerinvolvering 
- Studietur 
 
 

Orientering v/Arild Risvik 

 3 aktuelle steder for studietur i Danmark og Sør-Sverige 
o København – servicetorg, selvbetjeningsportal, 

sømløs dialog og knutepunkt for samhandling 
o Gentofte – nye politiske arenaer mellom 

innbyggere og politikere, oppgaveutvalg 
o Helsingborg – Digital kommunikasjon med 

innbyggerne 



 

 

 Administrasjon avklarer kostnader og setter opp forslag 
til studieturplan til neste møte i delprosjektgruppen 
 

Delegasjonsreglement 
Ørland kommune 

Orientering om Ørland kommune sine delegasjonsreglement 
v/Anne Risvik 

 Bruk av KF delegasjonsreglement 

 Reglement for politiske organer – politisk 
delegasjonsreglement 

 Delegeringsreglement – delegering til rådmann 

 Delegeringsreglement- videredelegering av rådmannens 
myndighet 

 Administrativ organisasjonsplan 
 
Kort gjennomgang av det enkelte delegasjonsreglement. 
Digitalt delegasjonsreglement – Kommuneforlaget (KF). 
Ressurser til oppfølging og jevnlig kontroll av delegering og 
reglement. 
 
Presentasjon sendes deltakerne. 
 
Orientering om Bjugn kommune sine delegasjonsreglement 
v/Rita sundet 

 Bruk av KF delegasjonsreglement 
o Lovverket oppdateres automatisk 

 Kommunestyret er øverste myndighetsorgan 

 Politisk delegering 

 Administrativ delegering 

 Kontakt med kommuneforlaget (KF) om opprettelse av 
«delegasjonsreglement» for Nye Ørland kommune 

o Gratis i 2019 
o Pristilbud mottatt fra 2020 

 
Administrativt bør det jobbes med delegasjonsreglementet i 
fase 5. Prinsipper for administrativ delegering og prinsipper for 
politisk delegering. 
 
Prosjektleder/rådmann Nye Ørland bes om å utarbeide 
sak/utkast til delegasjonsreglement og prinsipper for 
delegering som legges fram for delprosjektet i neste møte. 
 
 

  
 



 

 

 
 
Eventuelt 
 

 Delprosjektet Politisk organisering bytter leder fra januar 
2019 ift tidligere vedtak om ledelse av 
delprosjektgruppen 
 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
Britt Brevik 
Utvalgssekretær 
 
 
Dette er et elektronisk godkjent dokument. 
 
 
 
 
 
 

Interne kopimottakere: 
Emil Raaen Nye Ørland kommune sentraladministrasjon 

 
 
 


