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Kommunestyre 
Dato:  23.06.2021 12:30 

Sted: Orkland Rådhus  

Notat: 

Agenda: 

08:30 Arbeidsmøte oppstart budsjett- og handlingsplanarbeidet. 

10:30 Generalforsamling Orkland Energi Holding AS. 

11:00 Eiermøte Orkland Energi /Lunsj 

12:30Kommunestyremøtet starter 

 

 

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 46 73 50 eller på e-post til 

postmottak@orkland.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 
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