
Møteprotokoll

Utvalg: Koordineringsutvalg utvikling støysonene
Møtested: Bruholmen, Ørland rådhus
Dato: 04.12.2015
Tid: 09:00 – 10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn Funksjon Representerer
Finn Olav Odde Leder OK-SP
Therese Eidsaune Medlem OK-H
Knut Morten Ring Medlem OK-AP
Thomas Engen Medlem OK-PBO
Daniel Johansen Medlem KSE
Hans Kristian Norset Medlem GRUNNEIERE
Karl Erik Sørensen Medlem GRUNNEIERE

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn Funksjon Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn Møtte for Representerer
Gunnhild Tettli Knut Ring OK-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Britt Brevik Politisk sekretær

Merknader:
Innkalling godkjent uten merknad.
Saksliste godkjent uten merknad.

Knut Ring (AP) innvilget permisjon fra kl. 09.30. Gunnhild Tettli (AP) settes inn som vara.



Saksnr Sakstittel Lukket
PS 15/1 Reglement for Koordineringsutvalget for utvikling i støysonene
PS 15/2 Møteplan 2016 - Koordineringsutvalg for utvikling i støysonene 

KOU

Eventuelt:
 Åpen dag og møte om utbyggingen ØHF, onsdag 9. desember

o Innholdet i annonsen burde vært utdypet
o Ønsket informasjon/punkter fra den enkelte gruppe spilles inn til forsvarsbygg 

v/Heidi Sørskog – kopi av eventuelle innspill sendes leder for 
Koordineringsutvalget for utvikling i støysonene

 Status miljøoppfølgingsprogram v/Thomas Engen

PS 15/1 Reglement for Koordineringsutvalget for utvikling i støysonene

Som grunnlag for utvalgets drøftinger legges ved 2 forskjellige utkast til mandat/reglement  for 
utvalget.





Saksprotokoll i Koordineringsutvalg utvikling støysonene - 04.12.2015
Behandling:

Nytt forslag til mandat fremmet i møte av Koordineringsutvalget:



Reglement for koordineringsutvalg for utvikling i støysonene.

Valg og sammensetning
Koordineringsutvalget er et kommunalt organ som består av 7 medlemmer, - 3 valgt av 
kommunestyret, 2 valgt av Støygruppe Ørland og 2 representanter fra administrasjonen 
oppnevnt av rådmannen.

Kommunestyret velger leder og nestleder av utvalget blant de tre politiske valgte medlemmene.

Utvalgets ansvar- og arbeidsområde
Koordineringsutvalget skal være et samordnende og rådgivende organ for kommunen i saker 
som gjelder utvikling og tilrettelegging i støysonene for de som er berørt av utbyggingen av 
kampflybasen.
Utvalgets råd og innspill gis til de ulike nemnder, råd og utvalg som behandler saker innenfor 
utvalgets arbeidsområde.

Utvalget skal ha som oppgave å virke samlende til områdenes og innbyggernes beste. Det skal 
innhente kunnskap, systematisere denne og gjennom dette utforme budskap som fremhever 
disse områdene av Ørland som en del av kommunens samlede areal.

Koordineringsutvalget er ikke tillagt beslutningsmyndighet og innstiller heller ikke i saker som 
skal behandles i politiske organer.

Saksforberedelse
Utvalget kan oversende orienteringssaker, samt har møte- og talerett i de ulike nemnder, råd og 
utvalg om saker de mener bør behandles i de ulike organene og som ligger innenfor utvalgets 
arbeidsområde.

Utvalgets møter
Innkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal foreligge hos utvalgets medlemmer, 
samt være tilgjengelig på kommunens hjemmeside, senest 8 dager før møtet. Møtene ledes av 
utvalgets leder eller nestleder og holdes for åpne dører. Sekretærfunksjonen ivaretas av 
Infotorget. Møteprotokoll gjøres tilgjengelig på samme måte som de øvrige utvalgene.

Koordineringsutvalgets forslag til mandat ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Reglement for koordineringsutvalg for utvikling i støysonene.

Valg og sammensetning
Koordineringsutvalget er et kommunalt organ som består av 7 medlemmer, - 3 valgt av 
kommunestyret, 2 valgt av Støygruppe Ørland og 2 representanter fra administrasjonen 
oppnevnt av rådmannen.

Kommunestyret velger leder og nestleder av utvalget blant de tre politiske valgte medlemmene.

Utvalgets ansvar- og arbeidsområde



Koordineringsutvalget skal være et samordnende og rådgivende organ for kommunen i saker 
som gjelder utvikling og tilrettelegging i støysonene for de som er berørt av utbyggingen av 
kampflybasen.
Utvalgets råd og innspill gis til de ulike nemnder, råd og utvalg som behandler saker innenfor 
utvalgets arbeidsområde.

Utvalget skal ha som oppgave å virke samlende til områdenes og innbyggernes beste. Det skal 
innhente kunnskap, systematisere denne og gjennom dette utforme budskap som fremhever 
disse områdene av Ørland som en del av kommunens samlede areal.

Koordineringsutvalget er ikke tillagt beslutningsmyndighet og innstiller heller ikke i saker som 
skal behandles i politiske organer.

Saksforberedelse
Utvalget kan oversende orienteringssaker, samt har møte- og talerett i de ulike nemnder, råd og 
utvalg om saker de mener bør behandles i de ulike organene og som ligger innenfor utvalgets 
arbeidsområde.

Utvalgets møter
Innkalling med saksliste og eventuelle saksdokumenter skal foreligge hos utvalgets medlemmer, 
samt være tilgjengelig på kommunens hjemmeside, senest 8 dager før møtet. Møtene ledes av 
utvalgets leder eller nestleder og holdes for åpne dører. Sekretærfunksjonen ivaretas av 
Infotorget. Møteprotokoll gjøres tilgjengelig på samme måte som de øvrige utvalgene.

PS 15/2 Møteplan 2016 - Koordineringsutvalg for utvikling i støysonene KOU

Rådmannens innstilling
Fremlagte forslag til møtedatoer for året 2016 for Koordineringsutvalget for utvikling i 
støysonene (KOU) vedtas.

Saksprotokoll i Koordineringsutvalg utvikling støysonene - 04.12.2015
Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, med endring av starttidspunkt for møtene til 
klokken 09.15.

Endelig vedtak:

Fremlagte forslag til møtedatoer for året 2016 for Koordineringsutvalget for utvikling i 
støysonene (KOU) vedtas.

Møtene starter normalt kl. 09.15.


