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Orientering
 Orientering ved leder fellesnemnda/prosjektleder – nye Ørland
o Status - administrative arbeidet i prosjektet
o Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse)
o Lokalisere gevinstpotensialet
o Prioriteringer fremover - framdriftsplan
o Kommunenes økonomiske status
o Utlyste stillinger og tilsettinger
o Lande ny ledelsesstruktur nye Ørland kommune
 Ledere i politiske delprosjektgrupper gis anledning til å orientere fra sitt
prosjektarbeid
o Delprosjekt Politiskorganisering v/Anne M. Bjørnerud
 Status på arbeidet og møteplan
 Framdriftsplan for høsten er lagt
 Hente inn kompetanse fra kommuner som allerede er sammenslått
o Delprosjekt Samferdsel v/Thor Bretting
 Status på arbeidet og møteplan
 Vei – prioritet Botngård - Brekstad
 Felles uttalelse Ørland/Bjugn ifm høringssaker om vei-strategi og
samferdsel
 Framdriftsplan gruppa
o Delprosjekt Samfunnsutvikling v/Marit Sletten
 Status på arbeidet og møteplan
 Utarbeide planprogram som første steg for nye Ørland
 Planlagt felles bli-kjent busstur i Ørland og Bjugn – befaring
PS 18/8 Årsberetning 2017 - fellesnemnda Ørland og Bjugn
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 21.06.2018
Behandling:

Leder for Fellesnemnda, Tom Myrvold (ØH) fremmet følgende forslag:
 Årsberetning 2017 for Fellesnemnda tas til etterretning.
Votering
Leder for Fellesnemnda sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsberetning 2017 for Fellesnemnda tas til etterretning.

PS 18/9 Omstillingsavtale - kommunesammenslåing Ørland og Bjugn
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 21.06.2018
Behandling:
Votering
Partssammensatt utvalg sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsavtalen ble den 29.05.18 sendt ut på høring til de hovedtillitsvalgte og
rådmennene i begge kommune. Det har kommet inn tre høringssvar. Høringssvar fra
Utdanningsforbundet i Bjugn og Ørland, Delta Ørland og Fagforbundet Bjugn ble utdelt.
Partssammensatt utvalget var enstemmig enig om følgende endringer:
Pkt. 3.2:
«De to kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger og administrative stillinger i de
to kommunen før det er drøftet i omstillingsutvalget. Med administrative stillinger menes
stillinger i fellestjenestene i rådmannens stab og administrative fellestjenester i sektorene.
Hensikten med drøfting i omstillingsutvalget er bl.a. å unngå at vi rekrutterer til stillinger der det
kan oppstå duplisering i ny kommune. Med duplisering menes f.eks. at to i de tilfellene
personalsjef stillinger skal bli til en stilling. Ledige stillinger må også vurderes ift. den
fortløpende kartlegging av personell som skal tilbys annet passende arbeid etter 01.01.20, jfr
kap 5.»
Siste avsnitt står uendret.
Pkt. 7:
Første avsnitt står uendret. De to siste avsnittene utgår og erstattes med:
«Som grunnlag for harmonisering av lønn skal partene:
- Kartlegge utilsiktede lønnsskjevheter
- Utarbeide en plan for utjevning av lønnsskjevheter på kort og lang sikt
- Utarbeide lønnspolitikk for den nye kommunen

Grunnlaget for harmonisering av lønn blir tjenestestruktur, ansvar og arbeidsoppgaver lagt til
de enkelte stillinger i Nye Ørland kommune.»
Partssammensatt utvalg hadde ikke forslag til endring av øvrige punkt i Omstillingsavtalen.
Partssammensatt utvalg innstiller enstemmig at vedlagte korrigerte omstillingsavtale vedtas
av Fellesnemnda.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg Ørland og Bjugn - 12.06.2018
Behandling:
Votering
Partssammensatt forslag til endringer i omstillingsavtalen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omstillingsavtalen ble den 29.05.18 sendt ut på høring til de hovedtillitsvalgte og
rådmennene i begge kommune. Det har kommet inn tre høringssvar. Høringssvar fra
Utdanningsforbundet i Bjugn og Ørland, Delta Ørland og Fagforbundet Bjugn ble utdelt.
Partssammensatt utvalget var enstemmig enig om følgende endringer:
Pkt. 3.2:
«De to kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger og administrative stillinger i de
to kommunen før det er drøftet i omstillingsutvalget. Med administrative stillinger menes
stillinger i fellestjenestene i rådmannens stab og administrative fellestjenester i sektorene.
Hensikten med drøfting i omstillingsutvalget er bl.a. å unngå at vi rekrutterer til stillinger der det
kan oppstå duplisering i ny kommune. Med duplisering menes f.eks. at to i de tilfellene
personalsjef stillinger skal bli til en stilling. Ledige stillinger må også vurderes ift. den
fortløpende kartlegging av personell som skal tilbys annet passende arbeid etter 01.01.20, jfr
kap 5.»
Siste avsnitt står uendret.
Pkt. 7:
Første avsnitt står uendret. De to siste avsnittene utgår og erstattes med:
«Som grunnlag for harmonisering av lønn skal partene:
- Kartlegge utilsiktede lønnsskjevheter
- Utarbeide en plan for utjevning av lønnsskjevheter på kort og lang sikt
- Utarbeide lønnspolitikk for den nye kommunen
Grunnlaget for harmonisering av lønn blir tjenestestruktur, ansvar og arbeidsoppgaver lagt til
de enkelte stillinger i Nye Ørland kommune.»
Partssammensatt utvalg hadde ikke forslag til endring av øvrige punkt i Omstillingsavtalen.
Partssammensatt utvalg innstiller enstemmig at vedlagte korrigerte omstillingsavtale vedtas
av Fellesnemnda.

PS 18/10 Regionsentertilskuddet
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 21.06.2018
Behandling:
Votering
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Regionsentertilskuddet for 2018 disponeres slik;
Formål
Tre politiske delprosjekt/ 3* 0,5 mill
Fellesnemd og AU
Styrking administrasjon 2* 0,75 mill
Administrative grupper kultur
Totalt

Kroner
1,5 mill
0,5 mill
1,5 mill
0,3 mill
3,8 mill

PS 18/11 Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i Ørland og Bjugn
kommuner
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 21.06.2018
Behandling:
Finn Olav Odde (ØSP) fremmet på vegne av SP Ørland og Bjugn følgende nytt punkt 3:
- Disposisjonsfondets størrelse skal være på minst 10 mill i begge kommunene pr.
01.01.20
Thomas Hovde (ØSP) fremmet følgende nytt punkt 6:
- Det må lages en egen utredning om eiendomsskatt og hvilken effekt en eventuell
unnlatelse eller innføring vil ha i nye Ørland kommune.
Votering
Punkt 1: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Prosjektleders innstilling, første setning, ble satt opp mot forslag fremmet av Finn
Olav Odde (ØSP) på vegne av SP Ø/B. Forslag fremmet av Finn Olav Odde (ØSP) ble
enstemmig vedtatt. Prosjektleders andre setning i punkt 3 ble vedtatt med 36 mot 2 stemmer.
Punkt 4: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6: Prosjektleders innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Thomas Hovde (ØSP).
Forslag fremmet av Thomas Hovde (ØSP) ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Forutsetninger og krav til økonomiplanene for 2019-2022 må samordnes slik at disse
planene danner grunnlag for arbeidet med en felles økonomiplan for 2020-2023.
2. Økonomiplanene utarbeides på bakgrunn av likelydende forutsetninger.
3. Disposisjonsfondets størrelse skal være på minst 10 mill i begge kommunene pr.
01.01.20. Det bør i tillegg innarbeides avsetninger i det enkelte år.
4. Låneopptak:
a. Begge kommunene kan for budsjett 2019 vedta låneopptak i hht budsjettert
årlig avdrag på lån.
b. Låneopptak ut over dette bør legges frem og diskuteres i fellesnemda.
c. Vedtak om nye låneopptak ut over opprinnelig budsjett skal fra og med
andre halvår 2018 legges frem for fellesnemda før vedtak i den enkelte
kommune.
d. I tillegg til dette kan det tas opp lån til:
i. Startlån
ii. VAR-sektoren
5. Det skal legges opp til at en åpenhet om økonomi i begge kommuner, og at gjensidig
forståelse av likheter og ulikheter danner grunnlaget for arbeidet med felles
økonomiplan for 2020 – 2023. Kommunene skal orientere fellesnemda fremover om
økonomisk status ifm tertialrapporter.
6. Det må lages en egen utredning om eiendomsskatt og hvilken effekt en eventuell
unnlatelse eller innføring vil ha i nye Ørland kommune.
7. Det skal utarbeides finansielle måltall i hht ny kommunelovs § 14 – 2c.

PS 18/12 Oppnevning av politiske representanter i administrative arbeidsgrupper
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 21.06.2018
Behandling:
Laila Veie (BSP) fremmet følgende forslag på representanter i arbeidsgruppene fra Bjugn
kommune:
 Visjon, symboler og felles kultur – Sissel Eide Fremstad (BAP)
 Arbeidsgiverpolitikken – Anne Torill Rødsjø (BAP)
 Forberede kommunevalg – Hans Eide (BSP)
 Eierskap, næring KF, IKS, AS – Ogne Undertun (BAP)
Hilde Kristin Sandvik (ØH) fremmet følgende forslag på representanter i arbeidsgruppene
fra Ørland kommune:
 Visjon, symboler og felles kultur – Marit Sletten (ØH)
 Arbeidsgiverpolitikken – Finn Olav Odde (ØSP)
 Forberede kommunevalg – Knut Ring (ØAP)
 Eierskap, næring KF, IKS, AS – Tom Myrvold (ØH)

Votering
Forslag fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda oppnevnte følgende politiske representanter til de administrative
arbeidsgruppene:
 Visjon, symboler og felles kultur
o Sissel Eide Fremstad (BAP)
o Marit Sletten (ØH)
 Arbeidsgiverpolitikken
o Anne Torill Rødsjø (BAP)
o Finn Olav Odde (ØSP)
 Forberede kommunevalg
o Hans Eide (BSP)
o Knut Ring (ØAP)
 Eierskap, næring KF, IKS, AS
o Ogne Undertun (BAP)
o Tom Myrvold (ØH

PS 18/13 Oppvekståret 2018/2019 - Mulighet for forskuttering av
kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 21.06.2018
Behandling:
Votering
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Foreldre kan søke sine barn inn i kommunale barnehager mellom kommunene på lik linje
med ordningen for å søke privat barnehageplass i nabokommunen. Dette forutsetter
imidlertid at det er ledig kapasitet i kommunen og barnehagen det søkes plass i.
Fakturering kan skje i forhold til reelle utgifter for barnehageplass og med nasjonal
tilskuddssats som maksimalpris.
2) Foreldre kan søke om skolested på tvers av kommunegrenser
•
Søknad kan innvilges som følge av ønske om å fortsette skolegang på samme
skole som skoleåret 2017/2018 selv om familien har flyttet kommune.
•
Øvrige søknader behandles individuelt og vurderes ut fra begrunnelse i den
enkelte søknad.
Følgende forutsettes;
a. Foreldre må selv ivareta skoleskyss dersom det ut fra eksisterende skolestruktur
eller dagens skolekretsgrenser ikke er lagt opp til skyssordning.
b. Det må være ledig kapasitet ved den skolen eleven søkes til.

Skoleplass på tvers av kommunegrenser faktureres ikke nabokommune.
3) Kommunene samordner grunnskoletilbudet for voksne og fordeler kostnader i forhold til
antall brukere av tilbudet.

