MØTEREFERAT
Forhandlingsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn
Tirsdag 18. mars 2016
Tilstede:

Ogne Undertun, ordfører Bjugn
Hans Eide, varaordfører Bjugn
Einar Aaland, Bjugn Høyre
Emil Raaen, rådmann Bjugn
Gunn Karin Olsen, tillitsvalgt Bjugn
Carmen Antonsen, nestleder ungdomsrådet Bjugn – vara for leder Marit Antonsen
Tom Myrvold, ordfører Ørland
Finn Olav Odde, varaordfører Ørland
Knut Morten Ring, Ørland Arbeiderparti
Snorre Glørstad, rådmann Ørland
Helge Olden, tillitsvalgt Ørland
Vilde Sumstad, ungdomsrådet Ørland
Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Solfrid Lund, sekretær Bjugn
Rikke Cassandra Maske, informasjonsrådgiver Ørland

Tid:

08:30 – 11:50

Sted:

Kommunestyresalen i Statens Hus, Bjugn

Sakliste

Konklusjoner/referat

Innledning

Innledning og velkommen v/ Alf Petter Tenfjord, FMST

Referat fra møte 15.03.16

Ingen innspill eller kommentarer til referatet fra møte 15.03.16.

Opplegg for offentliggjøring
av referat og bruk av
nettsteder

Rikke Cassandra Maske informerte om hvordan informasjon er lagt ut på
hjemmesidene til kommunene basert på åpenhet rundt prosessen.
Hun legger ut informasjon på Ørland kommunes hjemmeside og linker dette opp mot
Bjugn kommunes hjemmeside.

Mulighetsbilde og mål for den
nye kommunen

Det ble tatt en diskusjon om sentrale mål rundt bordet med bakgrunn i muligheter og
trusler i swot-analysen fra gruppearbeidet i Kristiansund 2. mars 2016.
Stikkord:
 En ny kommune må begrunnes først og fremst i en forsterka
samfunnsutviklerrolle. Her kan kommunene bli sterkere sammen enn hver for seg.
 Potensiale for vekst og utvikling er stort, men vi må styrke vår felles
utviklingskraft (kapasitet, kompetanse).
 Viktige områder; Samferdsel, næringsutvikling, havbruk, plan, kultur/frivillighet
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Avklaring av «vanskelige
spørsmål - «balansen» - og
hvordan vi behandler disse
videre

Ordførerne presenterte momenter de mener er krevende i diskusjonen om
sammenslåing, og hvilke argumenter/momenter de mener det er særlig viktig å få
ivaretatt.
Sentrale tema som ble løftet fram og drøftet i møtet var intensjonsavtalen,
Kristiansunduttalelsen, rådmennenes skisse, innhold i begrepene
administrasjonssenter/ kystbyen Brekstad, eiendomsskatt på verker og bruk,
kommunenes økonomi, tjenesteproduksjon og oppgavefordeling.".
Innspill fra Alf Petter Tenfjord:
 Vi må løfte opp mulighetene i ny kommune, her ligger begrunnelsen for det nye
 Balansen i fordeling i oppgaver/funksjoner mellom kommunene er et vi starter
med.
 Fallgruvene er tapte muligheter, 0-alternativet, omdømme
Stikkord:
 Avklaring av begrepene administrasjonssenter og kommunesenter er helt
nødvendig.
 Hvordan lykkes med å få ja i begge kommuner?
 Prinsipper som skal legges til grunn for fordeling av oppgaver og funksjoner.
 Hva gir styrke regionalt og opp mot nasjonale myndigheter?
 Nye oppgaver i en større kommune.
 Utvikling Botngård og Brekstad med bakgrunn i styrker/svakheter.
 Utvikling av lokalsamfunnene.
 Nødvendig med mer involvering av kommunal organisasjon?
Kommentarer fra fagorganisasjonene:
Fagorganisasjonenes medlemmer er positiv til sammenslåing av kommunene, men er
opptatt av at arbeidstakerrollen blir ivaretatt.
Kommentarer fra ungdomsrådsrepresentantene:
Ungdommene er opptatt av hvordan interesser som f.eks. idrett blir ivaretatt. Det
bør gis mer informasjon ut til ungdommene, særlig når 16-åringene får stemme ved
folkeavstemmingen.

Avklaring av møtetidspunkter
og framdriftsplan

Neste møte blir fredag 1. april kl. 10.00 i Ørland.
 Sekretariatet legger fram forslag til begrepsavklaring om administrasjonssenter/kommunesenter i neste møte.
 Det må foretas vurdering av samfunnsutviklingen.

Opplegg for
innbyggerinvolvering

Rikke Cassandra Maske orienterte om plan for innbygger involvering.
Mer informasjon blir gitt i neste møte.
Rådmannen i Bjugn presiserte at det er kjempeviktig at informasjonen når fram på
en skikkelig måte og til alle innbyggerne.
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