Utkast til godkjenning i møte 21. april

Deres ref.

Vår ref.

Dato
20.04.2016

MØTEREFERAT
Forhandlingsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn
Onsdag 13. 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 – 12.30

Sted:

Møterom Balsnes, Ørland kultursenter, Brekstad

Sakliste

Konklusjoner/hovedpunkter fra møtet

1.

Innledning og velkommen v/Alf-Petter Tenfjord. Utsendt forslag til dagsorden ble
lagt til grunn for møtet.

Innledning

2. Referat fra møte 13.04.16

Referat godkjent med:
- Endring av tittel for Einar Aaland, til opposisjonsleder i Bjugn, ikke
Ørland.
- Kulturledelsen i matrisen ble av Ørland definert som ikke
forhandlingsbart. Dette må videreføres i matrisen.
- Det vil stå «utkast» i referatet til det er godkjent i neste møte.

3. Forhandlinger basert på sist
møte 6. april

Innledning av Alf-Petter Tenfjord FMST.
Pga kompleksitet i forhandlingene og behov for å være sikker på hva som blir
sagt fra den enkelte part, så foreslo møteleder at det ved dette møtet skulle være
delegasjonslederne som fører ordet i forhandlingene., og at særmøter tas ved

behov for å samordne seg i forhandlingsdelegasjonene.
Ordfører i Ørland gikk gjennom Ørlands vurderinger og tilsvar til framlegg fra
Bjugn den 6. april.
Etter dette gikk partene til særmøter.
Drøftinger etter særmøter:
Bjugn:
-

Vil gjenta det Bjugn tok opp sist som ikke er «forhandlings-bart».
Bjugn vil løfte opp poenget med at Botngård er det største skolesenteret
på Fosen. Derfor bør skolehelse og PPT legges dit.
Plan og drift må ligge i nærheten av ledelsen. I tillegg ligger de
tilgjengelige arealer i Bjugn
Vann og lignende ligger i Bjugn, og bør av faglige grunner legges til
Bjugn.
Bjugn åpner for at det i en ny avtale kan gis en visjonær gjennomgang
og beskrivelse av kystbyen Brekstad.

Ørland:
- Noterer Bjugns tilbakemeldinger.
- Vi vil gjerne ta med dette til en videre forhandling på fredag.
- Vil er positiv til at et helhetlig dokument har en «malerisk/pedagogisk»
gjennomgang av kystbyen.
Det ble åpna opp for en generell runde i forhandlingsutvalgene. Synspunkter
videre:
Bjugn:
-

Det er grunner til at planavdelingene ikke er plassert sammen med
næringslivet. Blant annet habilitet og avstand.
PPT har også en faglig begrunnelse for en selvstendig rolle.
Det er viktig å ha det perspektivet at Bjugn så for seg at «familiens hus»
skulle ligge i Bjugn. Dette har Bjugn gitt slipp på.

Ørland:
- Ørland tar med seg de poengene som kommer fram for å vurdere om
argumentene er bedre enn våre egne.
- Det kommer en gjennomtenkt respons fra Ørland til neste møte.
Konklusjon:
 Denne dialogen videreføres fredag.
 Møteleder oppfordrer partene til å være konstruktive mht løsninger, da det
er få områder som gjenstår som uavklart. Vurder; er gevinstene og
mulighetene alt i alt større enn ulempene? Hva kan kommunene leve med ift
balansen?
 Møteleder vil ha kontakt med partene fram til fredagens møte.
4. Notat: sammenslåing av
kommunene Bjugn og Ørland (se
vedlegg)

Utsendt notat ble presentert, og forhandlingsutvalgene gav en del innspill til
videreutvikling av dokumentet. Sekretariatet noterte innspillene som ble gitt.

5. Framdrift og neste møte

Møte nr. 6:
Fredag 15. april kl. 09.30 – i Bjugn

Konklusjon: Synspunkter innarbeides til neste utkast av notatet.

