MØTEREFERAT
Forhandlingsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn
Tirsdag 15. mars 2016
Tilstede:

Tom Myrvold, ordfører Ørland
Finn Olav Odde, varaordfører Ørland
Knut Morten Ring, Ørland Arbeiderparti
Snorre Glørstad, rådmann Ørland
Helge Olden, tillitsvalgt Ørland
Ogne Undertun, ordfører Bjugn
Hans Eide, varaordfører Bjugn
Einar Aaland, Bjugn Høyre
Emil Raaen, rådmann Bjugn
Gunn Karin Olsen, tillitsvalgt Bjugn
Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kirsten Aune, sekretær Ørland

Tid:

09:00 – 11:20

Sted:

Ørland kultursenter

Sakliste

Konklusjoner/referat

Innledning

Innledning og velkommen v/ Alf Petter Tenfjord, FMST

Forhandlingsleders rolle

Forhandlingsleder avklarte sin rolle og deltakelse i arbeidet.

Ramme for forhandlinger

-

Avklart gjennom uttalelse fra Kristiansund. Disse ble gjennomgått.
Sak om oppstart av forhandlinger fremmes politisk i begge kommuner.
Administrasjonen tar kontakt med og inviterer ungdomsrepresentant fra hver
kommune inn i forhandlingsutvalget.

Spilleregler

-

Forslag fra forhandlingsleder gjennomgått og akseptert som grunnlag.
Alle medlemmer vektlegger hensynet til god framdrift og tillit i
forhandlingene.
Ingenting er ferdig før alt er ferdig.
Møteform og innhold (hyppige møter og trykk på framdrift, likeverdige parter
som må finne balanserte løsninger, vi skal være ærlige og lyttende).
Møtene er offentlige og lukkes bare når det er behov for det i hht. gjeldende
lover og regler.
Referater legges ut offentlig, lett tilgjengelig på begge kommunenes
hjemmeside.

Framdriftsplan

-

Forslag til framdriftsplan ble presentert og gjennomgått.
Innholdet på neste møte 18. mars ble avklart.
Framdriftsplanen tas opp til behandling og avklares 18. mars (se vedlegg 2).

Organisering av arbeidet mv.

-

Ledelse og forhandlingsdelegasjoner er avklart
Rådmennene følger opp spørsmålet om en sekretariats ressurs

Neste møte

-

18. mars
Dagsorden vil bli sendt ut, men hovedtema er drøfting av mulighetsbilde og mål,
samt å avklare «vanskelige spørsmål» – «balansen» – og hvordan vi behandler
disse videre
Kommunene vi få en bestilling om å holde innlegg på punktet om balansen i en
forhandlingsløsning.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Ny kommune; hvorfor og hvordan? Noen omforente tanker fra rådmennene
Presentasjoner fra Alf Petter Tenfjord
Intensjonsavtale 11.6.2015
Felles uttalelse fra samling for kommunestyrene om kommunereformen, mars 2016

