Innstilling fra styringsgruppen

Mandatet:
Ørland kommunestyre og Bjugn kommunestyre vedtok i sine møter 17.10.2013 følgende:
”På grunnlag av prosessplanen videreføres prosessen frem mot en rådgivende folkeavstemning i
februar 2014.»
Styringsgruppen for utredningsarbeidet reoppnevnes med de samme medlemmer. I tillegg inviteres
ungdomsrådene til å stille med en representant fra hver kommune.
Styringsgruppen gis følgende mandat:
1. På grunnlag av utredningen, datert 5.6.2013, skal styringsgruppen gjennomgå og komme med en
innstilling til kommunestyrene om en del sentrale spørsmål som grunnlag for den rådgivende
folkeavstemningen.
2. Styringsgruppen skal avgi en anbefaling overfor kommunestyrene om opplegget for
gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemmingen, samt foreslå endelig dato.
Styringsgruppens anbefalinger i samsvar med pkt. 1 og 2 i mandatet skal foreligge senest ved utgangen
av november.”
Styringsgruppen har hatt 14 medlemmer og med følgende sammensetning:
Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen (leder)
Ordfører Arnfinn Astad
Varaordfører Hans Eide
Representant fra opposisjonen Tore Melhuus
Rådmann Tor Langvold
Representant fra ungdomsrådet i Bjugn kommune Håkon Eidsvik
Ordfører Hallgeir Grøntvedt
Raraordfører Knut Ring
Rpposisjonsleder Torhild Aarbergsbotten
Rådmann Snorre Glørstad
Representant for ungdomsrådet i Ørland kommune Even Tobias Eriksen
Tillitsvalgt og representant for de ansatte i Bjugn kommune Gunn Karin Olsen
Tillitsvalgt og representant for de ansatte i Ørland kommune Helge Olden
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/direktør Alf-Petter Tenfjord
Styringsgruppen har i tillegg hatt Tore Kiste som sekretær og Arent M. Henriksen som rådgiver.
Styringsgruppen har gjennomført 5 møter i etterkant av kommunestyrenes vedtak.

1 Sentrale spørsmål
Følgende har bl.a. vært drøftet og løftet frem som de mest sentrale spørsmål i arbeidet:
Hvor skal det fremtidige administrasjonssenter ligge?
Hvor skal de kommunale etatene/sektorene plasseres ift administrasjonssentret?
Hva skal navnet på den nye kommunen være?
Hvordan skal det nye kommunes kommunevåpen utformes?
Det har ikke vært mulig å komme til en omforent innstilling på enkelte av disse punktene og det ble
derfor gjennomført en votering i styringsgruppens møte den 25. november. Styringsgruppens medlem
Snorre Glørstad var fraværende i møtet og ble tilsendt spørsmålene skriftlig, med frist til å svare innen
den 27.11. kl. 16.00. Dette ble etterkommet og Glørstads votering er innbefattet under de enkelte
spørsmål.
1.1 Administrasjonssenter
Styringsgruppens flertall på 7 medlemmer bestående av Grøntvedt, Ring, Aarbergsbotten, Glørstad,
Olden, Tenfjord og Mjøen anbefaler at Brekstad blir det nye administrasjonssentret.
Mindretallet på 5 medlemmer bestående av Astad, Eide, Melhuus, Langvold og Olsen anbefaler
Botngård som administrasjonssenter.
Styringsgruppens medlemmer Eriksen og Eidsvik stemte blankt.
1.2 Plassering av kommunale etater/sektorer
Styringsgruppens flertall på 8 medlemmer bestående av Grøntvedt, Ring, Aarbergsbotten, Glørstad,
Olden, Eriksen, Tenfjord og Mjøen anbefaler at politisk og administrativ ledelse med tilhørende
sentraladministrasjon plasseres i administrasjonssenteret Brekstad.
Mindretallet i styringsgruppen på 5 medlemmer bestående av Astad, Eide, Melhuus, Langvold og Olsen
anbefaler at ovennevnte plasseres i Botngård.
Styringsgruppens medlem Eidsvik stemt blankt.
Styringsgruppen er omforent om at etatsledelsen knyttet til oppvekst, kultur og fritid plassers i
Botngård, mens etatsledelsen knyttet til helse og omsorg og for tekniske tjenester legges til Brekstad.
1.3 Kommunenavn
Styringsgruppens flertall på 7 medlemmer bestående av Grøntvedt, Ring, Aarbergsbotten, Glørstad,
Olden, Tenfjord og Mjøen anbefaler Austrått som navn på den nye kommunen.
Mindretallet i styringsgruppen på 5 medlemmer bestående av Astad, Eide, Melhuus, Langvold og Olsen
anbefaler at hovedstammen i navnet må være Fosen, med en forstavelse knyttet til dette som for
eksempel Ytre-, Sør- eller Vestre-.
Styringsgruppens medlemmer Eriksen og Eidsvik stemte blankt.

1.4 Kommunevåpen
Styringsgruppen er omforent om at kommunenavn og kommunevåpen ses i sammenheng og at det
med bakgrunn i dette gis et oppdrag til en heraldiker for å komme med forslag som behandles i
kommunestyrene på et senere tidspunkt.
2 Folkeavstemning
Styringsgruppen anbefaler enstemmig at rådgivende folkeavstemning gjennomføres mandag den 24.
februar 2014.
Styringsgruppens flertall på 11 medlemmer bestående av Grøntvedt, Ring, Aarbergsbotten, Glørstad,
Olden, Eriksen, Eidsvik, Olsen, Melhuus, Tenfjord og Mjøen anbefaler videre at kommunestyrene åpner
for stemmerett ved dette valget til kommunenes 16 og 17 åringer.
Styringsgruppens mindretall på 3 medlemmer bestående av Astad, Eide og Langvold anbefaler at en
slik stemmerett ikke gis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styringsgruppens leder sammen med representanter fra styringsgruppen, gjennomførte et møte med
statssekretær Jardar Jensen i KRD den 27. november 2013. Fra møtet kan bl.a. følgende oppsummeres:
Regjeringen kommer ikke til å fremme konkrete forslag om hvilke kommuner i Norge som bør slå seg
sammen. For de kommuner som ønsker å slå seg sammen kan det også være mulig med piloter for å
teste nasjonale rammebetingelser for sammenslutning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innstilling:
Det vises til kommunestyrenes vedtak i møter den 17.10.13 og til mandatets pkt 1 og 2:
Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i kommunene Bjugn og Ørland den 24. februar 2014.
De som fyller 16 eller 17 år i valgåret er også stemmeberettiget ved dette valget.
Flertallet i styringsgruppen anbefaler Brekstad som administrasjonssenter i den nye kommunen og
dette danner grunnlag for den rådgivende folkeavstemningen.

29. november 2013

