Ørland kommune

Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

Utvalg for strategi og drift
Ørland rådhus, møterommet Kopparen
07.10.2021
kl 10:00 - 14:00

Fremmøtte
Gunnhild Tettli
Knut Ring
Ogne Undertun
Anne Margrethe Bjørnerud
Finn Olav Odde
Laila Iren Veie
Roy Hellan Hoøen

Parti
AP
AP
AP
H
SP
SP
SP

Andre som møtte
Arild Risvik
Britt Brevik
Emil Raaen
Geir Aune
Magdele Presthus Johansen
Marit Knutshaug Ervik
Tom Myrvold

Stilling
kommunalsjef
Enhetsleder/politisk sekretær
kommunedirektør
kommunalsjef
kommunalsjef
ass. kommunedirektør/kommunalsjef
Ordfører

Møtenotater
Eventuelt:
 Laila I. Veie tok opp sak om kommunens omdømme og de negative saker det for tiden
fokuseres på i media
o Drøfte strategi for at kommunens folkevalgte må fremstå som samlet og omforent
og i demokratiske prosesser
o Kommunedirektøren forbereder leserinnlegg/artikkel i media ift kritikken som er
formidlet via media i den siste tiden
 kommunisere via media til kommunens innbyggere om fakta i sakene
 bygge tillit med god fakta-informasjon
 kommentere hovedområdene; økonomi, åpenhet i forvaltningen,
lønnspolitisk plan og lønns-harmonisering
o Det jobbes i dag godt sammen på tvers av partiene
 kritikken og misnøyene må samtidig tas på alvor da det hersker misnøye
blant kommunens innbyggere
 hva kan vi gjøre bedre?
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o
o
o

Folkevalgte og administrasjon stå sammen om å bygge den nye kommunen
Prosjektet "Ørland snakker sammen" er en gylden anledning for folkevalgte til å få
møte og snakke med innbyggerne, komme i dialog og hente innspill
Videre strategi for omdømmearbeidet - innvolvering av gruppelederne og de
politiske partiene



Finn Olav Odde fremmet spørsmål og videre arbeid med kloakk og vannledninger på
Brekstad.
o Administrasjonen vil orienter utvalget i et senere utvalg i møte
o Finn Olav Odde (SP) sender inn sine spørsmål til administrasjon



Utvalg for strategi og drift ønsker orientering om Valdresmodellen (ift. utbyggingsavtaler) i
kommunestyret.



Kommunedirektøre Emil Raaen orienterte Utvalget for strategi og drift om at han slutter i sin
stilling i Ørland kommune til 1. januar 2022. Fått ny jobb som konsulent i PWC.
o Utvalg for strategi og drift ber om at det fremmes sak om rekruttering til stillingen
for kommunestyret i møte 21.10.21, med faglige tilrådninger for gjennomføring av
prosessen med ansettelse av ny kommunedirektør
 Avklare om det skal brukes ekstern bistand i rekrutteringsprosessen
 Etablere ansettelsesutvalg

Ogne Undertun
Varaordfører

Britt Brevik
enhetsleder
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Saksliste
Saksnr
21/046
21/047
21/048

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Utbyggingsavtale Mebostad B15 - Høring
Høring om ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-utvalgets
utredning
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21/046 Godkjenning av innkalling og saksliste
Utvalg for strategi og drift 07.10.2021
Behandling
Laila I. Veie tok opp sak om kommunens omdømme og de negative saker det for tiden fokuseres på i
media.
Finn Olav Odde fremmet spørsmål og videre arbeid med kloakk og vannledninger på Brekstad.
 Administrasjonen vil orienter utvalget i et senere utvalg i møte
 Finn Olav Odde (SP) sender sine spørsmål til administrasjon
Valg av protokollunderskrivere:
 Anne M. Bjørnerud (H)
 Roy Hoøen (SP)
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/046 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent med følgende merknad.
Laila I. Veie tok opp sak om kommunens omdømme og de negative saker det for tiden fokuseres på i
media.
Finn Olav Odde fremmet spørsmål og videre arbeid med kloakk og vannledninger på Brekstad.
 Administrasjonen vil orienter utvalget i et senere utvalg i møte
 Finn Olav Odde (SP) sender sine spørsmål til administrasjon
Valg av protokollunderskrivere:
 Anne M. Bjørnerud (H)
 Roy Hoøen (SP)
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.

21/047 Utbyggingsavtale Mebostad B15 - Høring
Utvalg for strategi og drift 07.10.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/047 vedtak
Utbyggingsavtale for Mebostad B15 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og
bygningsloven §17-4.
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Kommunedirektørens innstilling
Utbyggingsavtale for Mebostad B15 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og
bygningsloven §17-4.

21/048 Høring om ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-utvalgets utredning
Utvalg for strategi og drift 07.10.2021
Behandling
Forslag høring kirkelig fellesråd, foreslått av Anne Margrethe Bjørnerud, Høyre
Økonomien i prosjektet forutsettes avklart i forbindelse med årlig budsjettbehandling.
Roy Hoøen (SP) var fraværende under behandling av saken.
Votering nr 2
Forslag: Forslag høring kirkelig fellesråd
For: Forslag høring kirkelig fellesråd: 6 stemmer (100%)
Mot: Forslag høring kirkelig fellesråd: 0 stemmer (0%)
-------------------------------------------Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 5 stemmer (83%)
Mot: Opprinnelig forslag: 1 stemmer (17%)

USD - 21/048 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune fremmer følgende innspill til høringen:
1. Det anses som god ressursutnyttelse å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt.
2. Det er en risiko for mindre lokalt engasjement med å etablere felles kirkelig organ på
prostinivå der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for de som arbeider lokalt.
3. Avtaler som regulerer og fordeler rettigheter og plikter mellom partene kan redusere
eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere kommuneoverskridende prostifellesråd.
4. For å opprettholde og videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune anses
følgende tiltak som veldig viktig:
 Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse med
budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det er i dag mellom
kommunen og fellesrådet
 Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett
 Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.
1. Det bør være kommunal representasjon i prostifellesrådene med full stemmerett.
2. Ørland kommune mener Müller-Nilsen-utvalget har pekt på noen relevante hensyn som det
bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser, men er samtidig bekymret i forhold
til nærhetsprinsippet og lokalt engasjement.
3. Økonomien i prosjektet forutsettes avklart i forbindelse med årlig budsjettbehandling.
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Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommune fremmer følgende innspill til høringen:
1. Det anses som god ressursutnyttelse å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette
prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt.
2. Det er en risiko for mindre lokalt engasjement med å etablere felles kirkelig organ på
prostinivå der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for de som arbeider lokalt.
3. Avtaler som regulerer og fordeler rettigheter og plikter mellom partene kan redusere
eventuelle uheldige konsekvenser av å etablere kommuneoverskridende prostifellesråd.
4. For å opprettholde og videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune anses
følgende tiltak som veldig viktig:
 Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse med
budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det er i dag mellom
kommunen og fellesrådet
 Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett
 Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene.
1. Det bør være kommunal representasjon i prostifellesrådene med full stemmerett.
2. Ørland kommune mener Müller-Nilsen-utvalget har pekt på noen relevante hensyn som det
bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser, men er samtidig bekymret i forhold
til nærhetsprinsippet og lokalt engasjement.
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