PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 18.09.18
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

Ogne Undertun
ordfører Bjugn, leder
Tom Myrvold
ordfører Ørland, nestleder
Hans Eide
varaordfører Bjugn, medlem
Finn Olav Odde
varaordfører Ørland, medlem Anne
Einar Aaland
opposisjonsleder Bjugn, medlem
Torill Rødsjø
gruppeleder posisjon Bjugn, medlem
Hilde Kristin Sandvik gruppeleder posisjon Ørland, medlem

Tid:

18.09.18
kl. 16.30 – 18.30

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Knut Ring

opposisjonsleder Ørland, medlem

Vara:

Gunnhild Tettli

personlig vara Knut Ring

Administrasjon: Emil Raaen
Britt Brevik
Gaute Krogfjord
Geir Aune

prosjektleder
møtesekretær
økonomisjef Ørland
økonomisjef Bjugn

Tillitsvalgte:

Ann Berit Nervik
Fagforbundet Ørland
Øyvind Wiger-Haraldsvik Fagforbundet Bjugn

Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent.
Tilleggssak:
Forslag til saksframlegg «Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 2019».

Sakliste

Drøfting og konklusjon

Økonomi og
handlingsplaner
2019 – 2022 for
Ørland kommune

Orientering:
 Prosjektleder Nye Ørland og økonomisjefene Ørland og Bjugn
presenterte en sammenstilling av konsekvenser og risikoutredning til
økonomi- og handlingsplanene for Ø/B
o Frie inntekter – revisjon av distrikts indeksen – ny indeks i
kommuneproposisjon for 2020

og Bjugn
kommune

o
o
o
o
o
o
o

Langsiktig gjeld – Ørland og Bjugn
Utvikling sum lånegjeld
Prognose renter og avdrag
Minimumsavdrag – endring i forhold til ny kommunelov
Renter og prognose - Renterisiko
Økning finanskostnader
Driftsrammer Ørland og Bjugn

Drøfting:
 Økt gjeld – redusert drift
 Eiendomsskatt verker og bruk, havbruksfond og produksjonsavgift
havbruk
 Inntektspotensialer, utvikling og investeringer
 Vekst, rammeoverføringer og skatteinntekter
 Prosjektleder utreder
o Konsekvens utrede eiendomsskatt Nye Ørland kommune
o Utrede handlingsrom og muligheter
o Matrise over negative og positive muligheter
o Analyse strukturelle grep
o Gevinster ved sammenslåing av kommunene
 Gjennomføringsdokument fase 4 fra prosjektleder er utsendt til
ledere Ørland og Bjugn
o Sammenslåingsplan
o Frist gjennomføring fase 4 satt til 15.11.18
Konklusjon fra AU:
Arbeidsutvalget har satt seg inn i begge økonomiplanene og er gjort kjent
med det utfordringsbildet begge kommunene har i dag og Nye Ørland vil
få.
Vi ser at den nye kommunen, som de fleste kommuner, vil ha utfordringer
og muligheter. Arbeidsutvalget ber om en grundig økonomisk analyse med
beskrivelse av disse utfordringene og de ulike løsninger en vil ha til
rådighet når budsjett for 2020 skal legges.
Økonomiplanene tas til orientering.
Kommunestyre og
fylkestingsvalget
2019

Orientering:
 Kort gjennomgang av forslag til saksframlegg
Konklusjon:
 AU ber om at saken legges fram til behandling i Fellesnemnda
27.09.18

Neste møte: Ikke satt!

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

