Utkast til godkjenning i møte 22. april

Deres ref.

Vår ref.

Dato
15.04.2016

MØTEREFERAT
Forhandlingsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn
Fredag 15. april 2016
Tilstede:

Forhandlingsutvalg
Tom Myrvold, ordfører Ørland
Roy Hoøen, vara for varaordfører Finn Olav Odde
Knut Ring, opposisjonsleder Ørland
Snorre Glørstad, rådmann Ørland
Helge Olden, tillitsvalgt Ørland
Vilde Sumstad, representant Ungdomsrådet Ørland
Ogne Undertun, ordfører Bjugn
Hans Eide varaordfører Bjugn
Einar Aaland, opposisjonsleder Bjugn
Emil Raaen, rådmann Bjugn
Gunn Karin Olsen, tillitsvalgt Bjugn
Marit Alvilde Antonsen, representant Ungdomsrådet Bjugn
Møteledelse og sekretariat
Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Rikke Maske, kommunikasjons- og informasjonsrådgiver Ørland
Gaute Krogfjord, sekretær
Kjetil By Rise, sekretær

Tid:

09.30 – 13.30

Sted:

Møterom kommunestyresal, Statens hus, Botngård

Sakliste

Konklusjoner/hovedpunkter fra møtet

Innledning

Innledning og velkommen v/Alf-Petter Tenfjord, FMST

Referat fra møte 13.04.16

Ikke utarbeidet referat – Det ble i møtet den 13.04 konkludert med at:
- Viktig å etablere «Kystbyen Brekstad» som et begrep i den nye kommunen
- Oppgaver/funksjoner – Bjugn åpner for at kulturskolerektor legges til
Ørland, Ørland åpner for at teknisk/drift legges til Botngård.
- Ingen konklusjoner mht fordeling av:
o PPT
o Helsesøstertjeneste
o Planavdeling

Refleksjoner fra
forhandlingsleder

Tenfjord viste til hva vi har gjort så langt i denne prosessen, og at det nå er nærme
enighet om en balansert fordeling av oppgaver/funksjoner. Det ligger samtidig en
skisse på bordet til helhetlig avtale. Tenfjord oppfordra til å fullføre prosessen, slik at
kommunestyrer og innbyggerne kan ta stilling til forhandlingsresultatet.

Forhandlinger –
funksjoner/oppgaver

Forutsetningen for forhandlingene var at delegasjonslederne fremma synspunkter på
vegne av sine kommuner, og gruppemøter ble brukt til å drøfte kommunenes posisjon.
Møteleder foreslo et opplegg for framdrift i tre steg. Utfra dette ble det enighet om
følgende fordeling av de oppgaver som det fortsatt har vært forhandlet om:
1.
2.
3.

PPT legges til Botngård for å ivareta og forsterke kobling til oppvekstsiden.
Skolehelsetjenesten legges til Brekstad for å ivareta og forsterke kobling til
helsesiden.
Planmyndighet og forvaltning lokaliseres til administrasjonssenteret i
Botngård.

Som en del av punkt tre var partene enige om å tydeliggjøre innholdet i næringens hu
og forsterke dette konseptet med flere arbeidsområder. I tillegg skal næringslivets
hus styrkes med funksjonen «samfunnsutviklere» .
o Det må inn en nærmere beskrivelse av dette i det endelige
tekstdokumentet slik at dette kommuniseres i den videre prosessen.
Etter dette ble det åpnet for en runde med meningsutveksling. Noen hovedpunkter
var:
- Det ligger mye spennende i den nye kommune. Ikke bare samle dagens
funksjoner, men utvikle mye nytt knyttet til samfunnsutvikling, tjenester og
myndighetsutøvelse. Vi reduserer også sårbarhet.
- Grunnlaget vi nå har lagt gjennom harde forhandlinger, vil lette arbeidet i
fellesnemda. Og arbeidet og energien i nemda kan dermed i større grad gå
mot utviklingsdimensjonen i den nye kommunen.
Konklusjon: En oppsummering av det partene nå er enige om mht lokalisering og
fordeling, innarbeides i matrisen som har blitt brukt som arbeidsnotat underveis i
forhandlingsprosessen (og sendes ut til møte 22.april)
Tekst til helhetlig avtale

Møteleder presenterte hvordan sekretariatet jobber med tekstutkast, der vi utfra
signaler gitt i møte 13/4 vil endre både form og innhold. Teksten utarbeides og
gjennomgås på neste møte. Signaler gitt fra forhandlingsutvalgene:






Enighet om struktur i dokumentet
Tone ned det som omhandler kommunereformen – fokus på Bjugn/Ørland
sine utfordringer og muligheter
Må beskrive at det skapes noe nytt ifm etableringen av en ny kommune
Kan skape den utviklingen som vi ikke har fått til de siste 50 årene.
Vi skaper noen nye begreper (næringssenter, kultursenter)
o Næringssenter
o Vi samler ressurser – får oversikt – og kan bruke ressurser mere
effektivt
o Samling av ressurser vil gi vekstkraft som vi ikke klarer i dag.
o Kultursenter - Vi opprettholder «kulturkommuner» - gjennom ny
modell
o Helsesenter –
o Oppvekstsenter o Kystby. Vi må få fram at vi vi skal konkurrere med Trondheim!
Bymessig utvikling forutsetter og bidrar til «urbanitet»
o
o
o

Et tjenestetilbud i endring
Demografi
Teknologi

-

Må ha et blikk på regionen – f.eks Stjørnfjordbrua er viktig

-

Fra et ansatteperspektiv
o En ny kommune med 12.000 innbyggere, vil gi ca 1.200 kommunale
arbeidsplasser.
o Kort avstand mellom Brekstad og Botngård gir godt utgangspunkt
for de som evt. må flytte oppmøtested
o Det er listet opp mye nytt og attraktivt – kan gi spennende og
attraktive jobber

Forventninger til neste møte

Framdrift videre og oppgaver
til forhandlingsutvalget til
neste møte

-

0-alternativet vil være viktig i forbindelse med videre arbeid
o Rådmenn og sekretariat jobber med dette mot neste møte
o Bør ha et dokument som forhandlingsutvalget er enig i
o Bør være kort og enkelt dokument – som ikke blir for akademisk

-

Sekretariatet lager utkast til intensjonsavtale og tar inn de signaler som er
gitt på dette og forrige møte. Det er viktig at dette dokumentet handler om
og viser hva en ny Ørland kommune kan bety.

-

Det må startes et arbeid for å lage kommunikasjonsmateriell, i tilfelle vi er
ferdig med en avtale neste fredag:
o Må ha et felles budskap som vi blir enig om
 Vi ønsker å skape noe nytt – som kommunene ikke har hver
for seg i dag
 Lik formulering i begge kommuner
 Lage felles presentasjoner
o Hente inn noen råd/veiledning fra andre – f.eks Åfjord/Roan
o Viktig at vi ikke skaper noen forvirring og usikkerhet rundt hva vi er
enig om

-

Det må startes arbeid med en kommunikasjonsplan
o Innbyggere
o Må også legges opp til informasjonsmøter med ansatte

-

Tema på neste møte
o Kommunikasjonsplan
o 0-alternativ
o Helhetlig utkast til avtale
o Sluttføring

Hjemmelekse til begge forhandlingsutvalgene
1. Tenk gjennom og lag noen punkter om hvorfor sammenslåing?
2.

Tenk gjennom og lag noen punkter til ev konkrete «prosjekter» i den nye
kommune som dere vil løfte fram politisk (på kort og lang sikt)
a. Samfunnsutvikling
b. tjenesteproduksjon

Neste møte blir torsdag 21. april kl. 13.30 (og utover kvelden), Brekstad
Dersom enighet, blir en avtale lagt fram om formiddagen 22. april

