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REFERAT FRA MØTE I POLITISK DELPROSJEKTGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING 
25.03.19 
 

Tilstede 
 

Kurt Sundet (BAP) – leder 
Laila Iren Veie (BSP)  
Thomas Hovde (ØSP)  
Kristin Skilleås (BAP) 

Meldt avbud Tonje Sundet 
Jan Vollan 
Roy Hoøen 

Fra 
administrasjon 
Bjugn og 
Ørland 

Robert Bjørnestøl 
Thomas Engen 
Anna Lyngstad (Folkehelsekoordinator Bjugn) 
Anne Risvik (Folkehelsekoordinator Ørland) 
 

Tid: 25.03.19 
kl. 13:00-15:00 

Sted: Ørland rådhus, Bruholmen 

Forfall Jan Vollan (BH) 
Marit Sletten (ØH) – nestleder 
Roy Hoøen (ØSP) 
Geir Finseth (ØSP) 
Ragnar Grønås (ØAP) 
Tonje Sundet (ØAP) 

 
 



 

 

Sakliste Konklusjoner/referat 

  

Saker til 
oppfølging 
fra møtet 
18.10.2018 

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. 
 

Med bakgrunn i lavt oppmøte bør sakene fra møtet før jul følges opp i nytt 
møte. 

Folkehelse Folkehelsekoordinatorene i Bjugn og Ørland informerte gruppen om 
folkehelseutfordringer/folkehelsearbeid i kommunene.  

Veien videre Gruppa konkluderte med bakgrunn i det lave oppmøtet at det er behov for å 
diskutere fremtiden for gruppa med prosjektleder for nye Ørland. Er det 
behov for to grupper eller kan de slås sammen? I tillegg utrykkes det at det er 
en utfordring at det er uklart hva gruppas mandat er.  
 
Samtidig ble det foreslått tema som kan være aktuelle å diskutere i gruppa i 
tiden fremover: oppvekst, skole, samfunnssikkerhet/beredskap, 
kompetansearbeidsplasser/kontorplasser.   
 

Neste møte         Uavklart 

 
 
 
Med hilsen 
 
Robert Bjørnestøl 
Dagens Utvalgssekretær 
 
 
Dette er et elektronisk godkjent dokument. 
 
 
 


