Velkommen til første møte for
forhandlingsutvalgene for
kommunesammenslåing
Tirsdag 15. mars 2016
Brekstad
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Forhandlingsleders rolle - avgrensning
•

Det er kommunene sin prosess, og de må ta ansvar for
framdrift og innhold i forhandlingene

•

Prosessveilederen skal i tett dialog med partene, bidra
til framdrift, holde fokus på dialog – samt bidra til at
forhandlingene bygger på tillit, takhøyde og
troverdighet.

•

Prosessveilederen skal være nøytral ift partene.

•

Det må være tilgjengelig en skriveressurs, for ev arbeid
som må gjøres i forkant, på møter og i etterkant

•

Intensjonsavtalen, felles uttalelse etter Kristiansund og
rådmennenes skisse, utgjør grunnlaget for
forhandlingene

Ramme for forhandlingene (1)
•

Vedtatt intensjonsavtale mellom Bjugn og Ørland
pr juni 2015.

•

Ønske om å styrke og tilby tjenester der folk bor.

•

Ønske om å styrke både lokalsamfunnene og
Botngård/Brekstad som tettsteder.

•

Styrke samhandlingen i tjenesteproduksjonen.

•

Utløse synergier som kan styrke
tjenesteproduksjonen.

•

Finne en rimelig fordeling av oppgaver mellom
dagens Bjugn og Ørland. Rådmennene har laget
en skisse

•

Ansatte er den viktigste ressursen kommunene har
og de skal involveres i prosessen.

Ramme for forhandlingene (2)
•

Deltakere= forhandlingsutvalgene,
som består av: ordfører,
varaordfører, opposisjonsleder,
rådmann og representant for
tillitsvalgte

•

Sak om oppstart av arbeidet inkl
framdrift, skal legges fram for
politisk behandling i begge
kommuner

•

En avtale bør være ferdigforhandla
innen utgangen av april 2016

•

Innbyggerinvolveringen skal
planlegges

Spilleregler
•

partene må møtes hyppig og ha trykk på framdrift

•

partene er likeverdige, og løsningene må være balansert og ikke
ende ut i vinnere/tapere

•

vi skal være ærlige og si hva vi mener, men også lytte

•

Media

•

Selve arbeidet


Sekretariatet utarbeider tekst etter hvert som vi blir enige om
innhold



Bestillinger av ev kunnskapsgrunnlag gjøres underveis



løpende forankring og avklaringer på «hjemmebane» underveis

Forslag til framdriftsplan
Møte

Innhold

Dato

Sted

1

Ramme, spilleregler, framdriftsplan, organisering

15. mars

Brekstad (09-11.30)

2

• Mål, prinsipper for sammenslåingsprosessen
• Avklaring av «vanskelige spørsmål – «balansen» –
og hvordan vi behandler disse

18. mars

Botngård (09-11.30)

3

• Tjenestetilbudet - balansen
• Lokaldemokratiet, samfunns- og næringsutvikling
• Strategi for innbyggerinvolvering

Uke 13,
Forslag 1.
april

Brekstad (hel dag)

4
5

• Forts. lokaldemokrati, samfunns- og
næringsutvikling
• Forts tjenestetilbudet

Uke 14
Botngård
Forslag 5 og Brekstad
7.april

6

• Gjennomføring av en kommunesammenslutning
• Behandling av første utkast

Uke 15
Forslag 12
el 13. april

Botngård

7 (8)

Sluttføring
Innbyggerinvolvering

Uke 16
Forslag 22.
april

Brekstad (hel dag)

Oversending av resultat til kommunestyrene
Videre politisk behandling

Hva er dere enig om (som kan ligge)?
Hva må det jobbes mer med?
Hvor trengs det ev mer kunnskap/bakgrunnsmateriale?

Organisering av arbeidet
•

Forhandlingsledelse

•

Sekretariat

•

Formidling
•

Referat

•

Kommunikasjonsplan

Neste møte
•

•

Tema
1.

Mål, prinsipper for sammenslåingsprosessen

2.

Avklare hva som er de krevende spørsmålene og hvordan
behandle disse

Bestillinger


Strategi for innbyggerinvolvering



Kommunikasjonsplan



Sekretariat

Alle bes om å
lese grundig
intensjonsavtalen

Vedlegg

STYRKER VED KOMMUNENE
- Større fagmiljø
- Ulik type areal
- Kampflyplass/ Vindmøller
- Felles bo og arbeidsmarked
- Gode og varierte næringsliv
- Korte avstander
- Gode bhg-dekning
- Kulturtilbud
- Innovasjon og nærhet til Trondheim

SVAKHETER VED KOMMUNENE
- Samferdsel
- Kommuneøkonomi
- Pendling feil vei
- Bevisthet rundt det å skape en ny kommune og muligheter
- Kompetansearbeidsplasser
- Ferge /vei mot Orkanger
- Samarbeid Informasjon / kommunikasjon
- Bedre til å trekke sammen
- Kobling næringsliv / VGS
- Kapitalsvakt næringsliv

SWOT – ANALYSE FRA GRUPPEARBEID
KOMMUNESTYRENE ØRLAND/BJUGN 2. MARS 2016
MULIGHETER FOR KOMMUNENE
• Samarbeid industri og bolig
• Utviklingsmuligheter VGS.
• Stor nabo ( Trondheim)
• Blå næring / Grønn næring ( herunder lokalmat)
• Videreforedling av ulike råstoff
• Teknologiutvikling
• Velferdssektor
• Naturliv
• Sammen vil vi økonomien bli bedre, utvikling
• Eldre er også en ressurs
• Stimulere grunderskap
• Samferdsel
• Bedre Profilering
• Turisme
• Fritidsboliger
• Utvikle dagens sentre
• Velferdsteknologi
Folk•og samfunn
og
Barn og foreldre
Helse og omsorg
NasjonaleBarnehage
investeringer
opplæring

TRUSLER FOR KOMMUNENE
- Rekruttering/kompetanse
- Sentralisering
- Stor nabo ( Trondheim)
- Lokalpatriotisme
- Eldrebølgen
- Fremtidig kommuneøkonomi
- Lite arbeidsplasser ved dem som jobber ved flystasjonen
- Konkurranse mellom kommunene
• Intern kommunikasjon, samferdsel
• Lokaldemokratiet, grender

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Sentrale mål
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bedre samferdsel
Fornybar energi
Kompetansearbeidsplasser innen helse
Bedre tjenesteproduksjon
Blå sektor/ grønn sektor – videreforedling
Næringsutvikling/ og satsing mot grundere
Skaffe tilveie kompetanse mot næringsutvikling
Skaffe tilveie teknologi / særlig opp mot VGS
Ungdomssatsing
Merkevarebygging av fremtidig kommune
Utdanning, utvikling skole og dagens skolestruktur

Mulig visjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mellom himmel og hav der drømmer tar av
Sammen om det gode liv
Mellom himmel og hav ligger fremtidens svar, kom til vår kommune og vi innfrir
dine krav
By og land - hand i hand
Mulighetens rike
Sammen for fremtiden med utvikling , omsorg og trivsel
Et hav av muligheter
Ta drømmen til værs
Mulighetens rike
Fra hav til fjells, alle muligheter

Debatt eller dialog?
(kilde: Steinar Bryn)

Debatt
Målet er å vinne
Overbevise/argumentere
Snakke
Jakter på svake argument
Gjøre motparten usikker
Utstede moralske dommer
Har konfronterende kroppsspråk
Å skifte mening er tegn på svakhet

Dialog
Målet er å forstå
Forklare/fortelle sin historie
Lytte
Se etter styrken hos motparten
Gjøre motparten trygg
Vise toleranse og selvdisiplin
Har inkluderende kroppsspråk
Å skifte mening er tegn på styrke

