
 
 
 
 
 
Ref. 
14396/2018/033/EMIRAA 
 
 
REFERAT FRA MØTE I POLITISK DELPROSJEKTGRUPPE - SAMFERDSEL 18.10.2018 
 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 

Thor Bretting (ØH) - leder 
Tore Melhuus (BH) 
Øyvind Næss (ØSV) 
Ole Martin Hågård (ØH) 
Viggo Rødsjø (BAP) 

Fra 
administrasjon 
Bjugn og 
Ørland 

Emil Raaen  
Thomas Engen  
Petra Roodbol-Mekkes 
Robert Bjørnestøl 

Tid: 18.10,2018  
kl. 15:30-17:00 

Sted: Ørland rådhus, Borgklinten 

Forfall: Fredrik Sandnes (BAP) - nestleder 
Jan Inge Standahl (BSP)  
Turid Undertun (BAP) 
Nina Sandvik (ØSP) 
Trond Magnus Brekstad  (ØFRP) (nå fast medlem etter 
Bjørnar Dahlbergs bortgang) 
 

Sakliste Konklusjoner/referat 

Orientering 1. Refleksjoner busstur 21.august 2018 Positiv respons fra deltagerne - 
tilbakemeldinger om at de fleste fikk med seg ny informasjon om sin 
nabokommune. 

 
2. Thomas presenterte fylkets Regionanbud 2021 AtB.Påpekte 

konkurranseforholdet mellom aksen Trondheim-Steinkjer og kystaksen, som 
Brekstad-Botngård omfattes av. 
 
- Anbudsstrategi med endelig vedtak i fylkestinget desember 2018 



- Oppsummeringen fra AtB for fremtidens reisebehov viser ikke utvidede tilbud 
mellom Brekstad – Botngård. 

 
Det ble orientert om at den nye ferjeruta fra 01.01.19 ikke vil ha ordinær 
ruteavgang fra Valset kl. 23. Retur til Brekstad er planlagt som tom-tur. 
 

3. Krav til fri og/eller tapt arbeidsfortjeneste;  – dette følger kommunalt reglement 
for politiske verv/engasjement 

 

 
Konklusjon/ 
saker til 
oppfølging 

1. Ørlandspolitikere bør ta et møte med samferdselskomiteen ved fylket. Invitere 
fylkets transportgruppe hit ut for å presentere fylkets samferdselsstrategi. 

 
2. Det bør opprettes samarbeid med Bjugn for en felles fronting mot AtB vedr 

konsekvenser ved Regionanbudet, for Ytre Fosen. Haster da avgjørelse med 
anbudsstrategi forventes i desember 2018.10.22 

 
3. Jobbe for et bedre busstilbud mellom sentrene i Nye Ørland.  

 
4. Er det satt av et budsjett til delprosjektguppene?  

Etter møtet har Petra bekreftet at det er satt av NOK 500.000 til 
delprosjektgruppene. 

 

Nye saker  

Nest møte 15.11.2018 

 
 
Med hilsen 
Bitte Paulsen-Aukanitte Paulsen-Aukan 
avd. ingeniør plan/forvaltning 
 
 
Dette er et elektronisk godkjent dokument. 
 
Vedlegg: 

1 Presentasjon i politisk delprosjektmøte - 07.06.2018 
 


