MØTEREFERAT
Fellesnemnda for sammenslåing Ørland og Bjugn kommuner
Torsdag 23.11.17
Tilstede:

Fra Ørland:
Faste medlemmer:
Tom Myrvold (H), Therese Eidsaune (H), Hilde-Kristin S. Nordaas (H),
Marit Sletten (H), Thor Bretting (H), Birger Austad (H), Ole Martin Hågård (H),
Finn Olav Odde (SP), Thomas Hovde (SP), Nina M. Brækstad (SP),
Hanne K. Høysæter (SP)
Gunnhild Tettli (AP), Knut M. Ring (AP), Irja Helen H. Døsvik (AP),
Bjørnar Dahlberg (FRP), Øyvind Næss (SV)
Forfall:
Roy Hoøen (SP), Stian Tyskø (V), Tonje Iren S. Sundet (AP), Bjørn Henrik Solbue (SP),
Varamedlemmer:
Laila Selnes Lund (SP), Roar Hegvik (AP), Sonja M. B. Christiansen
Administrasjon Ørland:
Arnfinn Brasø (ass. rådmann), Odd Erik Røstad (kommunalsjef oppvekst),
Marit Ervik (kommunalsjef helse og velferd), Britt Brevik (møtesekretær)
Fra Bjugn:
Faste medlemmer:
Ogne Undertun (AP), Lene Kotte (AP), Kristin Skilleås (AP), Sissel Fremstad (AP),
Hans Jørgen Lysø (AP), Jan Otto Olden (AP), Fredrik Sandness (AP)
Einar Aaland (H), Anne M. Bjørnerud (H), Hans Eide (SP), Ole Graneng (SP),
Per Odd Solberg (Bygdalista i Bjugn),
Forfall:
Hugo Solheim (AP), Laila Iren Veie (SP), Mette Mari Leseth-Holm (SV),
Anne Torill Rødsjø (AP), Walter Braa (FRP), Jan Inge Standahl (SP), Jan Vollan (H),
Tore Melhuus (H),
Varamedlemmer:
Kurt sundet (AP), Levi Magnussen (SP), Marthe Rødsjø (SV), Turid Undertun (AP), Jan Pettersen
(FRP), Gerd Hegvik (SP), Ketil Uundseth (H), Aud Leikvang (H)
Administrasjon Bjugn:
Emil Raaen (rådmann), Arild Risvik (personal- og organisasjonsleder)
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Tid:

13:00 – 15:30

Sted:

Møterommet: Store Sal, Ørland Kultursenter

Saksliste:
1. Avtale om grunnlaget for det videre arbeidet i fellesnemnda
2. Delegasjon til rådmennene
Orientering
Eventuelt
Merknad:
Innkalling godkjent.
Sakslisten ble godkjent med følgende merknad/endring:
Det ble vedtatt å behandle 3 tilleggssaker i dagens møte:
 IKT plattform Nye Ørland kommune
 Kommunikasjonsstrategi for «Nye Ørland kommune» frem til 01.01.2020
 Utforming av høringsuttalelse vedrørende utlysning av linja VG2 Elektro ved Fosen
Videregående skole
Permisjon: Thomas Hovde (SP) ble innvilget permisjon fra kl. 14.30.

Sak:

Protokoll:

1. Avtale om grunnlaget
for det videre
arbeidet i
fellesnemnda

Behandling:
Hilde Kristin S. Nordaas (H) fremmet følgende endring i siste
setning i Arbeidsutvalgets innstilling, punkt 3:
………. Ordfører og rådmann skal ha kontorsted i rådhuset i
administrasjonsstedet Botngård, men har også kontorplass og
tilstedeværelse i rådhuset på Brekstad.
Marit Sletten (H) fremmet nytt forslag til vedtak:
1. Rådmenn gis i oppgave å sette ned prosjektgrupper
som skal jobbe ut i fra et helhetlig og faglig grunnlag
angående oppgavefordeling. Gruppen skal se på
hvordan vi skal organisere oss i den nye kommunen, og
komme tilbake til fellesnemnda når utredningen
foreligger.
2. Fellesnemda er vedtatt opprettet med 20 medlemmer
fra hver av dagens kommuner.
Bjørnar Dahlberg (FRP) ba om at det ble gjennomført punktvis
avstemming i saken.
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Leder for fellesnemnda foreslo følgende:
Punkt 1 – 4 avstemmes etter at voteringen er foretatt som et
helhetlig forslag.
Votering:
Punkt 1: Arbeidsutvalgets forslag ble satt opp mot forslag
fremmet av Marit Sletten (H). Arbeidsutvalgets forslag ble
vedtatt mot 3 stemmer.
Punkt 2: Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Arbeidsutvalgets forslag ble satt opp mot forslag
fremmet av Hilde Kristin S. Nordaas (H). Arbeidsutvalgets
forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.
Punkt 4: Arbeidsutvalgets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.
Punkt 1 – 4 ble avstemt som et helhetlig forslag: Vedtatt mot 2
stemmer.
Vedtak:
1. Underskrevet avtale av 21.04.2016 legges til grunn for
det videre arbeidet i Fellesnemda i etableringen av
nye Ørland kommune fra 01.01.2020, med unntak som
følger av punkt 2, 3 og 4 nedenfor.
2. Fellesnemda er vedtatt opprettet med 20 medlemmer
fra hver av dagens kommuner.
3. I nye Ørland kommune skal det være to kommunesentre
med forskjellig innhold og oppgaver for innbyggere og
næringsliv. Kommunene har tidligere beskrevet
oppgavefordeling mellom tettstedene, blant annet i
tidligere fremforhandlet avtale. Den nye kommunen
skal ha administrasjonssted og postadresse Botngård.
Møter i kommunestyret holdes på Brekstad. Ordfører
og rådmann skal ha kontorsted i rådhuset i
administrasjonsstedet Botngård, men har også
tilstedeværelse med kontorplass i rådhuset på Brekstad
ved behov.
4. Det opprettholdes rådhus i begge kommunesentrene på
både Brekstad og Botngård.

3. Delegasjon til
rådmennene

Behandling:
Ole Graneng (SP) fremmet følgende endring i tekst punkt 5:
«Arbeidet med å organisere og tilrettelegge for den
nye kommunen skal skje i samarbeid mellom
rådmennene. Fellesnemnda og arbeidsutvalget skal
løpende konsulteres og orienteres.»
Votering:
Arbeidsutvalgets innstilling med foreslåtte endring i tekst punkt
5, ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Bakgrunn
Hensikten med delegasjonen er at rådmennene skal ha
tilstrekkelig ressurser og myndighet til å møte utfordringer,
behov og tiltak i forbindelse med sammenslåingsprosessen.
Delegasjonen gjelder fram til prosjektleder/påtroppende
rådmann er på plass.
2. Delegasjon og organisering
Rådmennene gis fullmakt til å organisere nye Ørland
kommunes administrasjon, med unntak av opprettelse og
nedleggelse av institusjoner og vedtak som medfører utvidede
budsjettrammer, eller er av prinsipiell betydning.
3. Delegasjon stillinger
Rådmennene gis myndighet til å opprette og nedlegge
stillinger der dette omhandler tilpasning til den nye kommunen.
4. Delegasjon varer og tjenester
Rådmennene gis myndighet til å foreta anskaffelser av varer
og tjenester
5. Samarbeid
Arbeidet med å organisere og tilrettelegge for den nye
kommunen skal skje i samarbeid mellom rådmennene.
Fellesnemnda og arbeidsutvalget skal løpende konsulteres og
orienteres.
6. Økonomi
Rådmennene gis økonomisk myndighet innenfor
budsjettrammene til fellesnemda.

4. IKT plattform nye
Ørland kommune

Behandling:
Einar Aaland fremmet følgende tillegg til punkt 2:
- Vi må stille krav, og følge nasjonale prosjekter med
digital forvaltning
Votering:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt, med tillegg i
punkt 2 fremmet av Einar Aaland (H).
Vedtak:
Det bør etableres et felles IKT-prosjekt allerede fra 2018. En
vurderer tilsetting av en egen prosjektleder/innleid konsulent
innenfor fagområdet. Prosjektlederstillingen finansieres med
midler fra kommunesammenslåingsbudsjettet.
Ikt-prosjektet bør ha to perspektiv:
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1. I et kortsiktig perspektiv foreslås det å inngå
samarbeid med Fosen IKT. Nye Ørland kommune
går inn i Fosen IKT plattformen fra 01.01.20
2. I et langsiktig perspektiv vil man kunne utrede andre
samarbeidsmuligheter, med fokus på utvikling i et
større perspektiv.
o Vi må stille krav, og følge nasjonale prosjekter
med digital forvaltning

5. Kommunikasjonsstrateg
i for «Nye Ørland
kommune» frem til
01.01.2020

Behandling:
Votering:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte forslag til Kommunikasjonsstrategi for «Nye Ørland
kommune» frem til 01.01.2020 tas til etterretning.

6. Høringsuttalelse VG2
Elektro - Fosen
Videregående skole

Behandling:
Fellesnemnda gir leder og nestleder fullmakt til utforming av
uttalelse ifm høringsuttalelse om utlysning av linja VG2 Elektro
ved Fosen videregående skole.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda gir leder og nestleder fullmakt til utforming av
uttalelse ifm høringsuttalelse om utlysning av linja VG2 Elektro
ved Fosen videregående skole.

Orienteringer

Orientering v/leder Tom Myrvold
 Kravene i Inndelingsloven § 26 og Fellesnemndas uttalelser
om budsjett 2018 og økonomiplan til den enkelte kommune
o Skriftlig uttalelse fra fellesnemnda utarbeides og
sendes Fylkesmannen innen 15. januar 2018
Saken behandles i Fellesnemndas møte 14. desember –
respektive budsjettvedtak behandles
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