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REFERAT FRA MØTE I POLITISK DELPROSJEKTGRUPPE SAMFUNNSUTVIKL 
 
 
 
Tilstede 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Sundet (BAP) – leder 
Jan Vollan (BH)  
Laila Iren Veie (BSP)  

Fra 
administrasjon 
Bjugn og 
Ørland 

Emil Raaen 
Petra Roodbol-Mekkes 
Robert Bjørnestøl 
Thomas Engen 

Tid: 18.10.18  
kl. 13:30-15:30 

Sted: Ørland rådhus, Borgklinten 

 Marit Sletten (ØH) - nestleder 
Roy Hoøen (ØSP) 
Thomas Hovde (ØSP)  
Geir Finseth (ØSP) 
Kristin Skilleås (BAP) 
Ragnar Grønås (BSV) 
Tonje Sundet (ØAP)  
 



Sakliste Konklusjoner/referat 

Orientering 1. Refleksjon fra bussturen: tilbakemeldinger er at de fleste fikk med seg ny 
informasjon om sin nabokommune. 

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

 

  

Konklusjon/ 
Saker til 
oppfølging  

1. Med bakgrunn i lavt oppmøte ble det fremmet behov for gjennomgang av 
møtefrekvens og møtetidspkt.  Det ble stilt spørsmål om det er behov for 
2 separate grupper (samfunnsutvikling og samferdsel), eller om de kan 
slås sammen?  Forslag om at neste møte kanskje ikke skal være før i 
januar 2019, samt at møtefreksvensen øker igjen i 2019.  Motivasjon og 
involvering forventes å øke når oppgavene for gruppa blir mer tydelige. 

 
2. 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 1. Marin verneplan og areal-/transportplan: Begge kommuner blir sterkt 
berørt av foreslåtte planer.  Det er behov for en felles uttalelse til politiske 
grupper (formannskap etc.).  Forslag om at gruppa kan legge frem en sak 
til fellesnemda om f.eks. marin verneplan 

 
2. Næringslivsturne?: Besøke bedrifter og bli kjent med lederne.  Intervjue 

bedriftsledere for å bli kjent med deres produkt – hva kan kommunen 
bidra med for å tilrettelegge for utvikling?  

 
3. Transportplanlegging:  Invitere foredragsholdere til å snakke om 

transportplanlegging. 
 

4. Delprosjektguppe 2019: Administrasjon utarbeider en prosessplan hvor 
agenda skal være langsiktig målsetting og oppgaver /prioriteringer som 
leder til målet. 

 
Neste møte blir da 15. november (..møtet i fellesnemda 22. er utsatt ei uke): 
Presentere et konkret notat som oppsummerer  
-møtefrekvens og datoer (møteplan 2019) 
-prosessplan for gruppens arbeid i 2019 
 

Nest møte            15.11.2018 

 
Med hilsen 



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

1 PRESENTASJON I POLITISK DELPROSJEKTMØTE - 
SAMFUNNSUTVIKLING 07.06.2018 

 


