PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 27.11.18
Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn
Tilstede:

Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Finn Olav Odde
Einar Aaland
Anne Torill Rødsjø
Hilde Kristin Sandvik

Tid:

27.11.18
kl. 16.30 – 18.45

Sted:

Bjugn rådhus, Tinbua

Forfall:

Knut Ring

opposisjonsleder Ørland, medlem

Vara:

Gunnhild Tettli

personlig vara fort Knut Ring

Administrasjon: Emil Raaen
Britt Brevik
Arild Risvik
Marit K. Ervik
Ådne Røkkum
Arnfinn Brasø
Geir Aune
Gaute Krogfjord

ordfører Bjugn, leder
ordfører Ørland, nestleder
varaordfører Bjugn, medlem
varaordfører Ørland, medlem
opposisjonsleder Bjugn, medlem
gruppeleder posisjon Bjugn, medlem
gruppeleder posisjon Ørland, medlem

prosjektleder Nye Ørland
møtesekretær
prosjektmedarbeider
prosjektmedarbeider
rådmann Bjugn
rådmann Ørland
økonomisjef Bjugn
økonomisjef Ørland

Tillitsvalgte:
Merknader:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sakliste

Behandling

Fellesnemndas
uttalelse til
kommunenes
budsjett

Orientering:
Orientering om kommunenes budsjett og Fellesnemndas uttalelse v/Geir
Aune og Gaute Krogfjord.
 Driftsbudsjettene i balanse
 Investeringsbudsjettene og gjeld pr innbygger






Investeringsnivået
Avsetning fond
Samarbeid på tvers av kommunegrensene
Endrede avdragsregler og renteøkning vil få betydning for
budsjettene
 Fellesnemndas tidligere uttalelse om kommunenes investeringsnivå
Behandling:
Tom Myrvold (ØH) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 d i forslag til
vedtak i saken:
 Prosjektleder gis i oppdrag å snarest mulig å
skissere hvilke samordningsgevinster (tjenester, ansatte, struktur,
økonomiske) som Nye Ørland kommune sett i relasjon til dagens to
kommuner potensielt vil kunne gi opphav for. Hensikten er å
synliggjøre det potensielle økonomiske handlingsrom Nye Ørland
kommune vil kunne få gjennom andre tiltak enn ulike varianter av
eiendomsskatt. Et stipulert anslag skal foreligge før
økonomiplanprosessen for Nye Ørland kommune påbegynnes
primo 2019.
AU fremmet forslag på at punkt 3 b i prosjektleders framlagte innstilling
tas bort.
Votering:
AU’s forslag til at punkt 3 b tas bort ble vedtatt med 7 mot 1 stemme.
Einar Aaland (BH) stemte mot.
Nytt punkt fremmet av Tom Myrvold (ØH) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra AU:
Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag til innstilling i saken:
1. Budsjett for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner viser at begge
kommuner legger opp til realistiske budsjett.
2. Begge kommunene legger opp til å ha et disposisjonsfond på minst
10,0 mill kr. iht sak 18/11 Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan
2019 - 2022 i Ørland og Bjugn kommuner.
3. Fellesnemnda har merket seg følgende punkter som bør vurderes i
budsjettbehandlingen for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner;
a. Investeringsnivået må vurderes ved kommunestyrets
behandling og fortrinnsvis reduseres.
b. Det bør oppmuntres til samarbeid på tvers av
kommunegrensene for å oppnå økonomiske og faglige
gevinster.
c. Prosjektleder gis i oppdrag å snarest mulig å skissere hvilke
samordningsgevinster (tjenester, ansatte, struktur,
økonomiske) som Nye Ørland kommune sett i relasjon til
dagens to kommuner potensielt vil kunne gi opphav for.
Hensikten er å synliggjøre det potensielle økonomiske
handlingsrom Nye Ørland kommune vil kunne få gjennom

andre tiltak enn ulike varianter av eiendomsskatt. Et
stipulert anslag skal foreligge før økonomiplanprosessen for
Nye Ørland kommune påbegynnes primo 2019.
Eiendomsskatt –
utredning for nye
Ørland kommune

Behandling:
Orientering om saken v/prosjektleder.
Notat unntatt offentlighet jfr. § 15, 2. ledd ble delt ut i møte.

Innstilling AU:
Arbeidsutvalget tar prosjektleders forslag til innstilling og notatet til
orientering.
Møteplan 2019 Arbeidsutvalget

Behandling:

Innstilling AU:
Arbeidsutvalget tar foreslåtte møteplan 2019 for Arbeidsutvalget og
Fellesnemnda til etterretning.

Orienteringer ved
prosjektleder



Orienteringene tas i Fellesnemnda

Eventuelt



Overgang til Ny kommune – plan for kulturbygging - overgangsuke

Neste møte: Ikke satt.

Ref.
Britt Brevik
Politisk sekretær

