Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Kommunesammenslåing Bjugn og Ørland
Protokoll fra felles kommunestyremøte
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte i medhold av inndelingslovens § 25,
felles kommunestyremøte tirsdag 22. august kl. 11.00 i Ørland kultursenter.
1) Ordfører Ørland åpnet møtet og ønsket velkommen. Opprop ble
gjennomført i de respektive kommunestyrene i forkant av fellesmøte.
Fylkesmann Brit Skjelbred ble deretter valgt som møteleder.
2) Følgende forhold ble drøftet ihht inndelingslovens § 25:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Den nye kommunens navn
Antall medlemmer i det nye kommunestyret
Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda,
Valg av revisor for fellesnemnda
Opprettelse av partssammensatt utvalg
Eventuelt

Det kom fram at:
 for pkt a) finnes to tilnærminger. For det første at oppfølgende
kommunestyrer hver for seg tar stilling til at ny kommune skal hete
Ørland (jf. saksframlegg). For det andre at det blir flyttet til videre
prosesser i fellesnemnda før endelig vedtak på navn fattes. Fellesnemnda
må da innstille til vedtak i hvert kommunestyre (frist for oversendelse av
vedtak til Kommunaldepartementet er senest 1. november). Stemningen i
møtet gikk i retning av, og Fylkesmannen gav som råd, at oppfølgende
kommunestyrer behandler forslag om Ørland som navn.
 for punkt b) ble det drøftet tre tilnærminger. For det første at oppfølgende
kommunestyrer tar stilling til forslaget i saken om 29 medlemmer. For det
andre at det flyttes videre til prosesser i fellesnemnda før endelig vedtak
på antall medlemmer fattes. Fellesnemnda må da innstille til vedtak i
hvert kommunestyre (frist for oversendelse av vedtak til
Kommunaldepartementet er senest 1. november). For det tredje at
oppfølgende kommunestyrer tar stilling til et forslag om 35 medlemmer i
det nye kommunestyret. Stemningen i møtet gikk i retning av, og
Fylkesmannen gav som råd, at oppfølgende kommunestyrer behandler et
forslag om 35 medlemmer.
 For punkt c)
o drøftet møtet prinsipper for sammensetning av fellesnemnd, der
likeverd, og bred politisk representasjon ble nevnt som viktig
hensyn. Videre drøftet møtet forskjellige modeller for antall
medlemmer. Det ble opplyst fra Fylkesmannen regler som gjelder
valgbarheten til medlemmer i kontrollutvalget og bruk av
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vararepresentanter i kommunestyret. Stemningen i møtet gikk i
retning av, og Fylkesmannen gav som råd, at oppfølgende
kommunestyrer behandler forslag om 21 medlemmer i
fellesnemnda. Dette forutsetter at det søkes og får innvilget fra
Kommunaldepartementet et unntak fra regelen om at ikke
medlemmer i kontrollutvalget kan sitte i fellesnemnda. Dersom et
slikt unntak ikke gis, vil kommunene se på alternative løsninger.
Det er ønskelig med valg av vararepresentanter til fellesnemnda.
o drøftet møtet opprettelsen av arbeidsutvalg
o drøftet møtet kjønnsbalanse ved sammensetning av fellesnemnda,
og her legges kommunelovens alminnelige regler til grunn.
o drøftet møtet mandat og reglement for fellesnemnda slik det ligger i
saksframlegget. Stemningen i møtet gikk i retning av, og
Fylkesmannen gav som råd, at forslaget i saksframlegget blir tatt til
behandling i de oppfølgende kommunestyremøtene
For punkt d) drøftet møtet og la til grunn forslaget i saken om at Fosen
Kommunerevisjon IKS velges som revisor til fellesnemnda. Forslaget
behandles i oppfølgende kommunestyre.
For punkt e) drøftet møtet og la til grunn forslaget i saken om
opprettelsen av partssammensatt utvalg. Forslaget behandles i
oppfølgende kommunestyre.
For punkt f) drøftet møtet behovet for å søke unntak fra kommunelovens
bestemmelser i § 77, pkt 2 om begrensninger for medlemmer i
kontrollutvalget å sitte i fellesnemnda (jf. punkt c).

Oppsummeringsvis leste rådmannen i Ørland opp hvilke reviderte forslag til
vedtak (jf. saksframleggets forslag) som vil bli lagt fram for oppfølgende
kommunestyremøter (se vedlegg).
Det vises for øvrig til utsendte sakspapirer til alle kommunestyremøtene.
Rett protokoll bevitnes,
Brekstad, 22.08.2017

Ogne Undertun (sign.)
Ordfører
Bjugn kommune
Vedlegg

Tom Myrvold (sign.)
Ordfører
Ørland kommune
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Følgende legges fram som forslag for kommunestyrene, på grunnlag av fellesmøtet:
1. Det nye kommunen skal hete Ørland kommune
2. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 35 medlemmer
3. Det opprettes et fellesnemd som skal forberede sammenslåing og sikre nødvendig
samordning mellom de to kommunene til konstituerende møte er holdt av nyvalgt
kommunestyre.
4. Reglement og mandat for fellesnemda som framgår av punkt 5 i rådmannens
saksframlegg
5. Fellesnemda skal ha 21 medlemmer fra hver kommune. Det søkes om dispensasjon fra
regelverket om at medlemmer i kontrollutvalget ikke kan velges. Det opprettes et
arbeidsutvalg. Varamedlemmer følger av kommuneliste og varaliste til de respektive
kommunestyrene..
6'. Fellesnemda fremmer forslag til en samlet plattform for etablering av den nye kommunen
7. Forsen kommunerevisjon IKS velges som revisor for fellesnemda

