Sunndal kommune

Møtereferat

Gjelder:

Referat fra møte mellom Sunndal og Nesset 4.3.16

Til stede:

Dato

04.03.2016

Sak:

2015/21869

Sonderingsutvalget kommunereformen

Ståle Refstie, Janne Merete Rimstad Seljebø, Synnøve Helland, Per Ove Dahl,
Harriet Berntsen, Jorunn Silseth, Rolf Jonas Hurlen, Edmund Morewood, Toril
Meland Strand, Liv. F. Husby og Sissel Ebbesen Bugge

Forfall:
Referent:

Harriet Berntsen
Kl. 09.00 – 13.00

Møtetid:

Formannskapssalen, Sunndal rådhus
Møtested:

1.
Referat fra forrige møte
Ingen kommentarer – referatet godkjent.
2.
Intensjonsavtalen
Siste utkast til intensjonsavtale ble gjennomgått og forhandlingene ble sluttført på gjenstående
punkt. Endelig avtale vedlegges referatet. Avtalen ble underskrevet av forhandlingsutvalgene.
Det utarbeides en oversikt over økonomiske nøkkeltall og en utvalg av Kostratall (tall for 2015
offentliggjøres 15. mars) for Sunndal og Nesset. Dette brukes i informasjonssammenheng etter
behov i de ulike kommunene. Utkast/forslag utarbeides av Sunndal i samråd med Nesset.
3.
Politisk behandling
Avtalen legges fram for godkjenning i kommunestyrene 17. mars.
4.
Informasjonstiltak: folkemøter, publisering ..
Intensjonsavtalen m/følgeskriv sendes ut til alle husstander etter politisk behandling 17. mars.
Sunndal avholder folkemøte om intensjonsavtalen med politisk debatt onsdag 30. mars på
Sunndalsøra.
Møte om kommunereformen for Sunndal UKS og Nesset UKS er under planlegging.
UKS og Sunndal vidaregående skole (SVS) planlegger møte for elevene 30. og 31. mars. Og møte
for 10. trinn på ungdomsskolen er også under planlegging.
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Nesset har hatt møte for 10. trinn allerede. Folkemøte er under planlegging og
politikere/administrasjon blir invitert og deltar på flere ulike møter i regi av lokale lag og
organisasjoner.
5.
Muligheter for å søke om tilskudd for kommuner som slår seg sammen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør at det er mulig å søke om tilskudd til
veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar å slå seg sammen. Potten
er på 50 mill i 2016. Søknadsfrist: 11. april. Det ble vedtatt å sende en søknad knyttet til
bredbånd i Sunndal og Nesset: Ansvar: Per Ove Dahl.
6.
Eventuelt
Ingen saker.

Med hilsen
Harriet Berntsen
Ass. rådmann

