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KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2019
Prosjektleders innstilling
 Fellesnemnda oppnevner AU som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019 for Nye Ørland kommune
 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019, gjennomføres mandag 9. september
2019
 Dagens stemmekretsinndeling opprettholdes
 Fellesnemnda delegerer myndighet til oppnevning av stemmestyrer og administrative
valgmedarbeidere til Valgstyret
 Kommunenes vedtatte valgbudsjett for 2019 benyttes i valgarbeidet for
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Sakens bakgrunn og innhold
Kommunestyre- og fylkestingsvalget skal i 2019 gjennomføres som om grenseendring
allerede er gjennomført i henhold til ny Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyret
i 2019 av 2. mai 2018. Det vil si at valget i 2019 skal gjennomføres som om sammenslåing
allerede er funnet sted.
Med bakgrunn i valgloven, valgforskriften og forskrift av 2. mai 2018 fastsettes det at
Fellesnemnda velger valgstyre, avgjør antall stemmekretser i kommunen og om det skal
holdes 1 eller 2 dagers valg.
Valgstyret og stemmestyrer:
Valgstyret skal velges av Fellesnemnda som er opprettet i medhold av inndelingsloven § 26.
Fellesnemnda kan gi valgstyret myndighet til å oppnevne stemmestyrer. Valgloven § 4-1 og
§ 4-2 andre punktum gjelder ikke.
Tidligere har det vært formannskapene i kommunene som har vært oppnevnt som valgstyrer,
med delegert myndighet til oppnevning av stemmestyrer og i samarbeid med rådmann
oppnevning av administrativt ansvarlige for valget.
Stemmekretser:
For å sikre at alle kommuner får et korrekt manntall basert på inndelingen fra 1. januar
2020, må vedtak om eventuell endring i stemmekretsinndelingen gjennomføres innen 1.
desember 2018. Stemmekretsinndelingen vedtas av Fellesnemnda.

Dagens stemmekretsinndelingen i kommunene:
Ørland kommune:
Krets 01
Brekstad
Krets 02
Opphaug
Krets 03
Storfosna
Bjugn kommune:
Krets 01
Fagerenget
Krets 02
Sandnes
Krets 03
Oksvoll
Krets 04
Botngård
Nummerering av stemmekretsene endres for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Antall valgdager:
Dato for valgdag i 2019 er i statsråd fastsatt til mandag 9. september 2019.
Fellesnemnda for Ø/B kan selv vedta at det i tillegg kan holdes valg også søndagen før den
offisielle valgdagen.
Valgbudsjett:
Valgbudsjett opprettes som ordinært i den enkelte kommune for budsjettåret 2019.
Valgarbeidet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 dekkes innenfor kommunenes
respektive valgbudsjett.
Valginformasjon:
På kommunal og moderniseringsdepartementets sine sider www.valg.no finner du overordnet
informasjon om valgordningen, regelverk, valglister og kandidater, frister m.v. for
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Administrasjonens vurdering
Prosjektleder viser til sakens bakgrunn og innhold som i hovedsak er informasjon til
Fellesnemndas medlemmer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Valggjennomføringens aktiviteter og tidsfrister nedfelles i en arbeidsplan og følges opp av
Valgstyret og valgansvarlige i Ørland og Bjugn kommuner.

Vedlegg:
1 Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyret 2019
2 Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyret 2019
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Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. mai 2018 med hjemmel i lov 15.
juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §
17.

§ 1 Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder ved valg til kommunestyrer i 2019 i kommuner som er omfattet av
grenseendringer som trer i kraft 1.1.2020. Begrepet grenseendringer er en fellesbetegnelse
på sammenslåinger, delinger og grensejusteringer, jf. inndelingslova § 3.

§ 2 Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for at innbyggerne i kommuner som er omfattet
av grenseendringer, skal kunne velge sine representanter til kommunestyret i sin nye
kommune.

§ 3 Forholdet til valgloven og valgforskriften
Ved gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som er omfattet av
grenseendringer gjelder valgloven og valgforskriften med de unntak og presiseringer som
følger av denne forskriften. Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag,
manntall, stemmerett, valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett,
gjelder som om grenseendringene er gjennomført.

§ 4 Valgstyret i kommuner som skal slå seg sammen eller deles
Valgstyret skal velges av fellesnemnda som er opprettet i medhold av inndelingslova § 26.
Fellesnemnda kan gi valgstyret myndighet til å oppnevne stemmestyrer. Valgloven § 4-1 og
§ 4-2 andre punktum gjelder ikke.

§ 5 Todagersvalg i kommuner som skal slå seg sammen eller deles
Fellesnemnda kan selv vedta at det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også
søndagen før den offisielle valgdagen. Valgloven § 9-2 andre ledd gjelder ikke.

§ 6 Tid og sted for stemmegivningen i kommuner som skal slå seg sammen eller deles
Fellesnemnda, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i. Fellesnemnda kan selv, med tilslutning av minst 1/3 av
medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt.
Valgloven § 9-3 første ledd første punktum og andre ledd femte punktum gjelder ikke.

§ 7 Krav til antall underskrifter på listeforslag etter valgloven § 6-3 andre ledd bokstav b

Ved beregning av krav til antall underskrifter, skal antall stemmeberettigede innbyggere i de
sammenslåtte kommunene ved forrige kommunestyrevalg legges til grunn.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2019.

Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019
§ 1 Forskriftens virkeområde
Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde. Forskriften gjelder ved valg til kommunestyret
i 2019 i kommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft 1. januar 2020. Med
grenseendring menes både sammenslåing, deling og grensejustering, jf. inndelingslova § 3.
Sammenslåing innebærer at to eller flere kommuner blir slått sammen til én enhet. Deling
innebærer at en kommune blir delt i to eller flere nye enheter eller at en kommune blir delt og
at de enkelte delene blir lagt til andre kommuner. Grensejustering er når et område blir flyttet
fra en kommune over til en annen.

§ 2 Formål
Formålet med forskriften er at innbyggerne i de omfattede kommunene skal kunne velge sine
representanter til kommunestyret i den nye kommunen, selv om valget skjer før
grenseendringene er gjennomført.

§ 3 Forholdet til valgloven og valgforskriften
Bestemmelsen fastslår at valglovens bestemmelser om listeforslag, manntall, stemmerett,
valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett gjelder som om
grenseendringene er gjennomført.
Valgloven har ikke regler om nominasjon, slik at partiene står fritt til å organisere
nominasjonen slik de ønsker. Valgloven har imidlertid regler om listeforslag og hvem som
kan underskrive listeforslag.
Etter valgloven § 6-1 siste punktum kan samme parti eller gruppe kun stille én liste i hvert
valgdistrikt. Valgdistriktet ved kommunestyrevalget i 2019 vil være den nye kommunen, med
de grenseendringene som trer i kraft fra 1. januar 2020. Partier og grupper må i tråd med
denne bestemmelsen stille én felles liste i den nye kommunen.
For partier som oppnådde 500 stemmer i ett valgdistrikt eller 5000 stemmer i hele landet ved
forrige stortingsvalg, er det etter dagens valglov tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet
av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i den kommunen listen gjelder, jf.
valgloven § 6-3 første ledd. Bestemmelsen viser til valgdistriktene slik de var ved forrige
stortingsvalg. Et parti må altså ha mottatt 500 stemmer i minst ett av de 19 valgdistriktene
ved stortingsvalget i 2017 for å kunne stille liste etter denne bestemmelsen. Det vil for
eksempel si at et parti som mottok 400 stemmer i Buskerud, 300 stemmer i Akershus og 200
stemmer i Østfold (de gamle fylkeskommunene), ikke vil oppfylle kravet om 500 stemmer i
ett valgdistrikt.
Departementet har i Prop. 76 L (2017–2018) fremmet forslag om er å endre ordlyden i § 6-3
første ledd slik at listeforslagene kan skrives under av to styremedlemmer i partiets
lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Dette innebærer at dersom forslaget
vedtas, vil ikke valglovens regler om listeforslag legge føringer på hvordan partiene
organiserer seg. Underskriverne må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet, det vil si den
nye kommunen. Dersom det er uklart hvem som har rett til å skrive under et listeforslag, skal
valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ, jf.

valgforskriften § 16. Denne forskriftsbestemmelsen er foreslått tatt inn i valgloven, jf. Prop.
76 L (2017–2018).
For partier som ikke mottok tilstrekkelig antall stemmer ved forrige stortingsvalg til å stille
liste etter reglene i valgloven § 6-3 første ledd ved kommunestyrevalget 2019, gjelder § 6-3
andre ledd bokstav b, se kommentarene til § 7.

§ 4 Valgstyret i kommuner som skal slå seg sammen eller deles
Etter valgloven § 4-1 skal det være et valgstyre i hver kommune som skal velges av
kommunestyret selv. Før kommunene har slått seg sammen eller er delt, og delene lagt til
andre kommuner, med virkning fra 1. januar 2020, vil det imidlertid ikke være et
kommunestyre i de nye kommunene som kan utpeke valgstyret, slik valgloven bestemmer.
Kommunene vil derimot ha en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsen av
sammenslåingen eller delingen, jf. inndelingslova § 26.
Bestemmelsen i forskriften § 4 fastslår derfor at det er fellesnemnda, og ikke kommunestyret,
som velger valgstyret for valget i 2019.
I tilfeller hvor stemmegivningen foregår på flere steder i kommunen, fastslår valgloven § 4-2
første punktum at et stemmestyre skal administrere stemmegivningen på hvert sted.
Kommunestyret kan etter bestemmelsens andre punktum delegere oppnevningen av
stemmestyret til valgstyret.
Forskriften § 4 bestemmer derfor at det er fellesnemnda, og ikke kommunestyret, som kan
delegere oppnevningen av stemmestyrer i kommunen til valgstyret.
Bestemmelsen fastsetter at valgloven § 4-1 og § 4-2 andre punktum ikke gjelder ved
kommunestyrevalget i 2019.

§ 5 Todagersvalg i kommuner som skal slå seg sammen eller deles
Bestemmelsen fastslår at det er fellesnemnda, og ikke kommunestyret, slik som valgloven
§ 9-2 andre ledd bestemmer, som kan vedta todagersvalg ett eller flere steder i kommunen.

§ 6 Tid og sted for stemmegivningen i kommuner som skal slå seg sammen eller
deles
Bestemmelsen fastslår at det er fellesnemnda, og ikke kommunestyret, slik som valgloven
§ 9-3 første ledd første punktum bestemmer, som avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles i. Fellesnemnda kan delegere denne kompetansen til valgstyret.
Fellesnemnda kan vedta å holde valglokalene åpne lenger enn valgstyret har vedtatt. Dette
krever tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene.

§ 7 Krav til antall underskrifter på listeforslag etter valgloven § 6-3 andre ledd
bokstav b
For partier som ikke mottok tilstrekkelig antall stemmer ved forrige stortingsvalg til å stille
liste etter reglene i valgloven § 6-3 første ledd ved kommunestyrevalget 2019, må
listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som

tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede ved siste kommunestyrevalg. Underskrift fra
300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig. Den som stiller liste i kommuner som berøres av
grenseendringer, kan samle inn underskrifter blant alle som har stemmerett i den nye
kommunen.
For kommuner som slår seg sammen eller deles, vil det for gjennomføring av valget i 2019,
være summen av antall stemmeberettigede innbyggere i de kommunene som slår seg
sammen, som skal legges til grunn for beregningen.
Det er av praktiske grunner ikke mulig å ta hensyn til grensejusteringer og delinger av
kommuner når det skal beregnes hvor mange underskrifter som er påkrevd. Når for eksempel
kun deler av en kommune blir lagt til en annen kommune, vil dermed ikke dette påvirke
kravet om hvor mange underskrifter forslagsstiller må samle inn.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks. Departementet ønsker å sikre forutsigbarhet for kommuner og
listeforslagsstillere i forberedelsen til kommunestyrevalget i 2019.
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FELLESNEMDAS UTTALELSE OM ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 FOR ØRLAND
OG BJUGN KOMMUNER
Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn sin innstilling
Arbeidsutvalget fikk i møte den 18.09.18 en muntlig orientering om økonomiplanene for Ørland
og Bjugn, og hvilke risikoer og utfordringer dette gir for Nye Ørland kommune fra 2020. På
bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i møtet vedtok arbeidsutvalget følgende innstilling til
fellesnemda.
1. Fellesnemda har satt seg inn i begge økonomiplanene og er gjort kjent med det
utfordringsbildet begge kommunene har i dag og Nye Ørland vil få.
2. Vi ser at den nye kommunen, som de fleste kommuner, vil ha utfordringer og muligheter.
3. Fellesnemda ber om en grundig økonomisk analyse med beskrivelse av disse utfordringene
og de ulike løsninger en vil ha til rådighet når budsjett for 2020 skal legges.
4. Økonomiplanene tas til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold
I inndelingslovens § 26 om fellesnemdas oppgaver fremgår det av pkt 3 om fellesnemdas
oppgaver med budsjett:
«Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med
budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3
andre ledd bokstav b, er sett i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til
departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller
fylkeskommunane saka gjeld.»
Denne saken omhandler siste punktum i § 26.3 som sier at fellesnemda skal gi en uttalelse til
departementet om årsbudsjettet og økonomiplanen for de kommuner som skal slås sammen.
Det vil si at fellesnemda skal gi en uttalelse om økonomiplan for Ørland og Bjugn for 2019 2022.
Fylkesmannen har i mail av 22.11.17 gitt noen føringer i forhold til Fellesnemdas uttalelse:
Fylkesmannen viser til tidligere informasjon omkring kravene i inndelingsloven § 26. En
av fellesnemndens viktige oppgave er å påse en ansvarlig økonomisk inngang til den nye

kommunen fra 1.1.2020. For å sikre dette sier inndelingsloven at fellesnemnda skal gi
uttalelser om budsjett og økonomiplanene til den enkelte sammenslåingskommune i årene
fram til sammenslåingen. Uttalelsene skal sendes departementet (som har delegert
oppgaven til Fylkesmannen).
Vi ber om at fellesnemda f.eks. tar stilling til:
- Om enkeltkommunens driftsbudsjett/ økonomiplan (tiltak/investeringer) er i
samsvar med politiske prioriteringer og innenfor det handlingsrommet den nye
kommuner vil få.
- I hvilken grad er de tiltakene og de vedtatte investeringer i samsvar med de
fremtidige behov i den nye kommunene.
Fylkesmannen ser det formålstjenlig at fellesnemndas sin uttalelse er kjent før de formelle
vedtak i de enkelte kommunestyrene. Da kan enkeltkommuner ha mulighet til å gjøre
eventuelle tilpasninger. Følgelig anbefales det dialog mellom fellesnemnda og
enkeltkommunene i prosessen fram til vedtak.
Fylkesmannen anbefaler kommunene å samarbeide tett om økonomiplanene allerede fra
2018-2021 og i senere år. Dette ut fra:
- Kravet om realisme og bærekraft som er stilt i kommuneloven
- synliggjøring av mulige samordningsgevinster
- rigging av ny organisasjon
- samordning av øvrige styringsdokumenter (plansiden).
Gjennom denne dialogen vil fellesnemnda tidlig kunne være i stand til å lage «et
skyggebudsjett» for den nye kommunen. Fellesnemnda vil således være godt forberedt
når nemnden høsten 2019 skal utarbeide sitt fremlegg til budsjett for perioden 2020 2023 (jf. inndelingslovens § 26).
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er omforent om dette
oppdraget til fellesnemndene.
Arbeidet i fellesnemda om økonomi for Nye Ørland kommune:
Vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn kommuner ble vedtatt 08.06.17, og første
møte i fellesnemda ble avholdt den 15.09.2017.
Fellesnemda har i flere møter diskutert de to kommunenes økonomiske stilling.
I 2018 er det avholdt et møte i fellesnemda der begge kommunenes økonomi og Kostra-tall
ble presentert av KS-konsulent Håvard Moe, som laget følgende oppsummering:





Rapporten viser at det er til dels store forskjeller på mange områder når det gjelder
produktivitet, prioriteringer og dekningsgrader.
Rapporten viser blant annet at Ørland har lave kostnader i pleie og
omsorgstjenesten, har høyere nettokostnader til grunnskole, kultur og barnevern.
Bjugn utmerker seg blant lave kostnader på skole, barnehage og sosialtjenesten og
høye kostnader til SFO, barnevern, næring og samferdsel.
Begge kommunene har (relativt) svake driftsresultater de siste 10 årene og ingen av
de har disposisjonsfond av noen størrelse. Begge kommunene har i tillegg svært høy

2



gjeld og generelt lave driftsinntekter, så kommuneøkonomien er allerede i dag
presset i begge kommuner. Når begge kommunene (men aller mest Ørland) *)
planlegger å øke gjelden betydelig frem mot 2020, så skal man være svært
oppmerksom på de utfordringene dette vil gi.
Realiseres alle de vedtatte investeringene i dagens to kommuner før etableringen av
ny kommune - samt at de varslede renteøkningene iverksettes - så vil
kommuneøkonomien i nye Ørland være ekstremt presset ved etableringstidspunktet i
2020. Veien til statlig overstyring (ROBEK) vil potensielt da kunne være svært kort.

*) I etterkant av denne rapporten så har også Bjugn øket sine låneopptak i planperioden –
slik at lånegjelden er tilnærmet lik i de to kommunene.
Fellesnemda har i møte den 21.06.18 vedtatt en del forutsetninger og krav til
økonomiplanene for 2019-2022. Disse forutsetningene er referert i den enkelte økonomiplan.
Administrasjonens vurdering
Vedlagt følger et notat som oppsummerer noen utfordringer som ligger i de to
økonomiplanene.
Notatet viser at kommuneøkonomien i den nye kommunen vil bli satt under press, og av
økonomiplanene fremgår følgende tema som øker presset på økonomien:
- usikkerhet om størrelsen på distriktstilskuddet etter 2020
- gjeldsvekst og høyt gjeldsnivå
- prognose om renteøkning
- nye regler for minimumsavdrag som sannsynligvis vil tre i kraft fra 2020
- spørsmål om eiendomsskatt
Notatet viser at i perioden 2018 – 2021 vil sum langsiktig gjeld øke med kr 557,0 mill, og
at sum gjeld pr innbygger øker til kr 175.000,-. Det er flere usikkerheter rundt
finanskostnader i forhold til beregning av minimumsavdrag og renteprognoser. Men dersom
økning i gjeld avskrives på 29 år og det legges til grunn en rente på 3 % - så vil årlige
finanskostnader øke med ca 35,0 mill. Deler av denne økningen dekkes inn gjennom f.eks
økte overføringer fra VAR-sektoren, men store deler av denne økningen må tas over driften.
Ørland kommune har for budsjett 2019 lagt inn at driftsnivået må ned med 4,0 mill og at
realveksten på kr 3,5 mill ikke kan fordeles på driftsenhetene.
Bjugn kommune har i sin plan lagt inn følgende årlige inntekter ut over de frie inntektene.
- Eiendomsskatt på næring kr 11,6 mill
- Havbruksfond
kr 4,0 mill (8 mill annenhvert år)
- Produksjonsavgift havbruk kr 2,0 mill
Eventuelle endringer i distriktstilskuddet og minimumsavdrag er ikke lagt inn i
økonomiplanene, slik at mest sannsynlig må det settes inn ytterligere tiltak for å komme i
balanse i 2020 og 2021.
I tillegg til å komme i balanse så må også Nye Ørland kommune opparbeide et økonomisk
handlingsrom for å håndtere nye investeringer og driftsoppgaver fremover.
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Ny kommunelov krever at kommunene utarbeider økonomiske måltall og det anbefales at
det utarbeides måltall innenfor følgende områder:
- Avsetning til disposisjonsfond (teknisk beregningsutvalg anbefaling minst 1,75 % av
frie inntekter)
- Størrelse på gjeld i forhold til driftsinntekter
- Disposisjonsfondets størrelse
- Netto driftsresultat
Det blir derfor tydelig at Nye Ørland kommune allerede i forbindelse med økonomiplanen
for 2020 – 2023 må foreta til dels store tilpasninger i forhold til dagens drift i de to
kommunene. Det vises til Kostra-gjennomgang av KS – som konkluderer med at veien til
statlig styring og Robek vil være kort dersom ikke kommunen tilpasser driften til inntektene.
Kostra-gjennomgangen viser at både Ørland og Bjugn allerede driver kostnadseffektivt
innen mange tjenester, og det kan derfor være utfordrende å gjøre større innsparinger
gjennom driftstilpasninger.
I tillegg til rene driftstilpasninger vil det derfor være behov for å vurdere følgende tema i
dette arbeidet:
- Synergier ifm kommunesammenslåingen.
- Strukturelle endringer.
- Eiendomsskatt på næring.
- Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.
Det må arbeides i fellesnemda med disse temaene i løpet av 2019, slik at det foreligger
konkrete tiltak som gir økte inntekter eller innsparinger allerede fra og med 2020 og som
får full virkning fra og med 2021.
Vedlegg:
1 Notat - økonomiplan for Ørland og Bjugn kommuner 2019 - 2022
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Notat – økonomiplan Ørland og Bjugn 2019-2020
-

Utarbeidet: 19.09.2018

1. Innledning:
Dette notatet vil oppsummere noen av de mest sentrale sammenhenger og økonomiske risikoer
som fremgår av økonomiplanene for de to kommunene. Dette er den siste økonomiplanen som
skal vedtas av den enkelte kommune før sammenslåingen, og det er derfor behov for å
sammenstille planene og se på hva de to planene vil gi av totale utfordringer og økonomiske
risikoer for Nye Ørland kommune.
Økonomiplanene viser at den nye kommunen ligger an til en befolkningsvekst og dermed en
realvekst i overføringer fra staten i planperioden. En befolkningsvekst vil også medføre økte
behov og utgifter, slik at det er foreløpig lagt inn at utgiftene øker tilsvarende i takt
befolkningsveksten.
Dette notatet vil se på følgende tema:
- Usikkerhet om størrelsen på distriktstilskuddet etter 2020
- Gjeldsvekst og gjeldsnivå
- Nye regler for minimumsavdrag som sannsynligvis vil tre i kraft fra 2020
- Prognoser om renteøkning i planperioden og økte finanskostnader som følge av økt
gjeld
- Inndekking som er lagt inn i økonomiplanene

2. Distriktstilskuddet etter 2020
Av rammetilskuddet for 2019 utgjør distriktstilskuddet følgende:
• Ørland
kr 5,7 mill
• Bjugn
kr 6,4 mill
Dette tilskuddet er beregnet ut fra en egen distriktsindeks som viser graden av
distriktsutfordringer i kommunen. KMD har foretatt en revisjon av kriteriene for
distriktsindeksen, og departementet vil komme tilbake med de tallmessige virkningene av ny
indeks i kommuneproposisjon for 2020. På bakgrunn av nye kriterier er indeksen for Ørland
og Bjugn er endret slik at det mest sannsynlig vil bli gitt mindre tilskudd fra og med 2020.
Den eventuelle nedgangen er ikke tallfestet og er derfor ikke medtatt i økonomiplanene til
kommunene. På kort sikt vil en større nedgang bli korrigert av inntektsgarantiordning som er
en del av rammetilskuddet. Denne ordningen skal motvirke for store svingninger mellom to år,
men på sikt vil en endring bli en varig nedgang.

3. Gjeldsvekst og gjeldsnivå
I forbindelse med gjennomgang fra KS ble det lagt frem følgende figur som viser at Ørland
og Bjugn har høy netto lånegjeld i forhold til mange andre kommuner:

Kommunal gjeld kan presenteres på ulike måter.
Netto lånegjeld består av langsiktige innlån, fratrukket egne utlån (startlån, sosiale utlån, samt
andre utlån av egne midler) og ubrukte lånemidler. Mens sum langsiktig gjeld vil bestå av den
totale gjelden, d.v.s inklusiv investeringer til VAR-området, startlån for videre utlån o.s.v.
For å vise gjeldsutviklingen i de to kommunene planperioden på en enkel måte er det i
figurene nedenfor valgt å ta utgangspunkt i den totale gjelden og hvordan denne utvikler
seg.
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Figuren viser at begge kommuner har hatt stabil gjeld frem til 2017. Ørland kommune øker
sin gjeld i 2018, mens Bjugn øker i 2019 og 2020.

Hvis en sammenstiller låneopptakene som er tatt inn i økonomiplanen vil den totale gjelden
øke fra kr 1.270 mill i 2017 til kr 1.827 i 2021, og dette utgjør en økning på kr 557 mill.
Den totale gjelden kan vises i følgende figur:
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Sum langsiktig gjeld kan også vises i en figur som viser sum gjeld pr innbygger:
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Figuren viser at både Ørland og Bjugn ligger over gjennomsnittet i landet og fylket pr
31.12.17, og med nye låneopptak i planperioden vil den nye kommunen ha en gjeld pr
innbygger på ca kr 175.000 pr innbygger mens landsgjennomsnittet er på kr 86.000.

4. Nye regler for minimumsavdrag
Minimumsavdrag har tidligere blitt beregnet med en vektet beregning fordelt på driftsmidler
med ulik nedskrivingstid.
I forbindelse med vedtatt ny kommunelov skal dette nå gjøres med en beregning i forhold til
sum nedskrevne verdier delt på årets avskrivning, som vil gi gjennværende levetid på
driftsmidlene.
I henhold til ny beregningsmåte vil gjenværende levetid bli endret til ca 29 år, og dette
medfører at minimumsavdraget øker fra og med 2020 med ca 7,0 mill totalt for Ørland og
Bjugn.
Disse beløpene er ikke tatt inn i øk.planene.

5. Prognose for renteøkning i planperioden
Rentenivået i økonomiplanene er basert på følgende prognoser utarbeidet av kommunalbanken.
2018
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Prognoser viser at rentenivået skal opp med 1,4 % i planperioden.
Renterisiko:
Deler av den totale gjelden er ikke renteutsatt ettersom det er foretatt investeringer i VARsektoren, utlån til startlån og inngått rentesikringsavtaler.
Den totale renteutsatte gjelden for kommunene kan oppsummeres slik:
Renterisiko
Sum lån
Startlån
VAR-sektor
Sum lån finansiert over drift
Lån sikret med renteavtaler

2019
1 743
138
346
1 259
655

2020
1 815
143
367
1 305
591

2021
1 852
148
379
1 324
688

2022
1 828
153
381
1 294
695

Lån uten rentesikring

604

714

637

599

økte renter med 1% økning

6,0

7,1

6,4

6,0

Dette viser at en renteøkning på 1 % vil gi ca 6,5 mill i økte netto renteutgifter.
Det er viktig å være klar over at varig skifte i rentenivå vil på sikt gi økte utgifter ut over
dette.

Økte finanskostnader som følge av økt gjeld og rentenivå:
Det kan være vanskelig å skulle fremstille netto økte finansutgifter av økt gjeld, da enkelte
investeringer gir inntekter i form av f.eks leieinntekter eller fra VAR-sektoren.
Men for å lage en enkel fremstilling er det valgt å bruke sum gjeld, avdrag på 33 år og
renter på 1,6 % i hele perioden. Dette viser da hvordan finansutgiftene vil øke i takt med
økning i gjeld. Inngåtte rentebindingsavtaler er ikke tatt med, men disse vil ikke endre seg som
følge av økt gjeld.
Prognosert renteoppgang er kun lagt til på den delen av gjelden som er renteutsatt.
Dette vil gi følgende figur for endring i finanskostnader:
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Dersom økning i minimumsavdrag tas inn fra 2020 så vil dette gi følgende figur:
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6. Hvordan dekke inn økte finanskostnader:
Ørland kommune har i sin økonomiplan lagt til grunn at:
- Realvekst i 2019 på kr 3,5 mill fordeles ikke på enhetene
- I tillegg må driftsnivået ned med totalt kr 4,0 mill.
- Dette må konkretiseres nærmere i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2019
Bjugn kommune har i sin plan lagt inn følgende årlige inntekter f.o.m 2021
- Eiendomsskatt på næring
kr 11,6 mill
- Havbruksfond
kr 4,0 mill (8 mill annenhvert år)
- Produksjonsavgift havbruk
kr 2,0 mill
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 Formannskap 7 medlemmer
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 Planutvalget 7 medlemmer
 Landbruksnemnda 5 medlemmer
Sakens bakgrunn og innhold
Arbeidsgruppen for politisk organisering har bestått av; Anne Bjørnerud (BH), Sissel Eide
Fremstad (BAP), Therese Eidsaune (ØH), Gunnhild Tettli (ØAP), Bjørn Henrik Solbue (ØSP),
Gørill Guldteig Fosse (ØH), Ole Graneng (BSP), Hugo Solheim (BAP). Det har vært avholdt 5
møter. Prosjektleder Emil Raaen har deltatt fra prosjektorganisasjon og lagt fram forslag til
ulike modeller for organisering.
Arbeidsgruppen for politisk organisering har fremmet følgende forslag for Arbeidsutvalget.
"Fellesnemnda vedtar en komitemodell med utvalgs-struktur for nye Ørland kommune"
 Viser til nedenforstående modell for politisk organisering
 Som prinsipp legges til grunn at medlemmene i komiteene og utvalgene skal være
folkevalgt. Dvs. at medlemmer til disse skal velges fra kommunestyrets valgte
representanter og vararepresentanter
 Planutvalg med delegert myndighet i plansaker og forvaltningssaker etter plan- og
bygningsloven
 Landbruksnemnd med delegert myndighet etter jordloven
 Medlemmer til Planutvalg og Landbruksnemd velges fra komite for samfunnsutvikling,
miljø, landbruk og teknikk
 Skole og helse med hver sin komite
 Lovpålagte råd og utvalg som f.eks. eldreråd mv.

På bakgrunn av fremlagt forslag fra arbeidsgruppe politisk organisering legger
arbeidsutvalget sin endrede innstilling frem for Fellesnemnda.
Revidert forslag: (Kart)

Vedlegg:
1 Utredning politisk modell
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Bakgrunn
Valg av styringsstruktur for politisk arbeid er av de viktigste avgjørelser fellesnemder og
kommunestyrer tar. Her legges selve grunnlaget for demokratisk arbeid i kommunen med
innbyggermedvirkning og politisk arbeid og styring. Prosjektleder mener det er hensiktsmessig å
klarlegge hovedlinjene for ny politisk organisering slik at partiene og politikere har et bilde på
intendert politisk organisering for nye Ørland kommune. Det er imidlertid viktig å påpeke at
kommunestyret kan endre organisering når det selv ønsker.
Det er viktig at administrativ og politisk styringsstruktur organiseres på en slik måte at de legger til
rette for hverandres arbeid. Vi er nå inne i en tid der prosjektleder utreder administrativ
struktur(egen utredning). En del av prosjektleders utredning av administrativ struktur vil være å
påse at de administrative strukturene kan levere hensiktsmessig på den politisk valgte
organiseringen. Det er også derfor ønskelig at man foretar noen prinsippavklaringer knyttet til
framtidig politisk organisering i denne saken. Det vil være nødvendig å komme tilbake til delegasjon,
frikjøp -og godtgjøringsregler

Valgt modell
I avtalen ble det valgt formannskapsmodell og størrelsen på kommunestyret og formannskapet ble
fastsatt. Dette ble også senere stadfestet i forskrift.
Fra avtalen;
3.3.4 Lokaldemokrati
Ørland og Bjugn er i dag ett felles bo- og arbeidsmarked, og en sammenslåing mellom kommunene
vil ikke skape vesentlige utfordringer knyttet til avstander og deltakelse i politisk arbeid. Det er et mål
å ha høy politisk deltakelse ved valg, og engasjement/gode medvirkning mellom valgene.




Fra og med vedtaket om sammenslåing av kommunene fram til og med 31. desember 2019
er den politiske organiseringen slik:
o To separate kommunestyrer og ei fellesnemnd.
o Gjennom vedtak i kommunestyrene opprettes en fellesnemnd som får ansvaret
for forberedelse til kommunesammenslåing, og organisering
politisk/administrativt i den nye kommunen. I tillegg oppnevnes et
partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. Oppgavene til
fellesnemnda reguleres av inndelingslovens § 26.
Fra og med 01.01.2020 skal
o det nye kommunestyret ha 35 representanter. Kommunestyret behandler bl.a.
overordnede planer, budsjett og økonomiplan, reguleringsplaner og andre
overordnede saker, jfr. Kommunelovens § 6.
o det nye formannskapet ha 7 medlemmer og skal ivareta det løpende folkevalgte
ansvar. Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle/de viktigste saker.
Formannskapet behandler bl.a. saker som berører saksområder til flere hovedutvalg eller har betydning for kommunens økonomi, jfr. Kommunelovens § 8.

Administrasjonssenteret er i Botngård. Møter i kommunestyret holdes på Brekstad.

Delprosjekt politisk organisering
Nye Ørland har opprettet et politisk delprosjekt for politisk organisering. Delprosjektets oppgave vil
ifølge beskrivelsen i prosjektplanen være å utrede en bestemt problemstilling, beslutningsgrunnlag
for en anbefaling til arbeidsutvalget/fellesnemnda. Delprosjektene rapporterer til
arbeidsutvalget/fellesnemnda, men får administrativ hjelp til koordinering og utredning fra
prosjektledelse og politisk sekretær. I den forbindelse fremmer nå prosjektleder et notat til politisk
delprosjekt politisk organisering som fremmer en innstilling som går til arbeidsutvalget og
fellesnemda. Saken sendes ut til delprosjektet og arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget og fellesnemda vil
også få delprosjektets innstilling.

Fellesnemda og den nye kommunen må beslutte hvorvidt den skal ha en komitemodell eller en
utvalgsmodell. Lovgrunnlaget for dette finner man i paragrafene referert under.

Lovgrunnlag kommuneloven §10 og §10a;
§ 10.Faste utvalg. Komiteer
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale
formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha
minst tre medlemmer.
2. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike
utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
3. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder.
4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har
bestemt noe annet.
5. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til
å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har
direkte tilknytning til komiteens oppdrag.
6. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og
komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til
å opprette vedkommende komité
§ 10 a. Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer.
1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer
som saksforberedende organ for kommunestyret og fylkestinget. Komiteene kan ikke gis
avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer.
2. Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer, og velger leder og nestleder til komiteene.
Medlemmer av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er utelukket fra
valg til komiteene. Ordfører og fylkesordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret eller
fylkestinget bestemmer det.
3. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til
komiteene. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i hver komité
med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall
varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to.
Innstillingen vedtas med simpelt flertall.

4. Komiteene skal sammensettes forholdsmessig etter den kjønnsmessige fordeling blant de som skal
velges. Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte blant kommunestyrets og fylkestingets
varamedlemmer.
5. Ved varig uttreden eller forfall til kommunestyret og fylkestinget etter § 16 nr. 2 skal
vedkommende varamedlem tre inn i den kommunestyrekomité eller fylkestingskomité som den
uttredende tilhørte.
6. Komiteene kan opprette arbeidsutvalg hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe
annet.
7. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer.

Lovgrunnlag valgbarhet kontrollutvalg
Kommunestyret velger kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og
nestleder. For å sikre tilstrekkelig kontakt mellom kommunestyret og kontrollutvalget, er det et krav
at minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret. Noen kommuner har også valgt å ha
gjennomgående representasjon. Dette innebærer at hele kontrollutvalget blir valgt blant
kommunestyrets medlemmer.
Begrensninger i valgbarhet Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgsarbeidet medfører at
et medlem av kontrollutvalget som hovedregel ikke kan ha verv som kan komme i konflikt med
arbeidet i kontrollutvalget. Dette innebærer at følgende personer ikke kan bli valgt til
kontrollutvalget; ■ ordfører og varaordfører ■ medlem og varamedlem til formannskap og
fylkesutvalg ■ medlem og varamedlem av kommunestyrekomité ■ medlem og varamedlem av
kommunale nemnder og utvalg med beslutningsmyndighet ■ ansatte i kommunen, uansett
stillingsbrøk. Styremedlemmer i kommunale foretak vil ikke være valgbare til kontrollutvalget.

Delegasjon ved utvalgsmodell
Dersom man går for en utvalgsmodell vil man kunne delegere ansvar og myndighet for
enkeltområdene ned til utvalgene. I en komitestruktur vil man derimot ikke ha anledning til å
delegere ansvar. Det må utarbeides et delegasjonsreglement som avgjør i hvilken grad
kommunestyret avgir delegasjon. I ytterste konsekvens så kan man legge alle avgjørelser tillagt
kommuner gjennom lov til utvalg, med mindre lovverket angir annet (eksempel på unntak er
økonomi og formannskapet og kommunestyrets lovbestemte plikter)
Nedenfor har jeg tatt med noen delegasjonsmomenter for å synliggjøre en mulig innretning for
delegasjon ved en utvalgsmodell der man begrenser formannskapet og kommunestyrets
myndighetsutøvelse.

Noe prinsipper for delegering i en utvalgsmodell kan være som følger;
1. Kommunestyret må behandle alle saker som det i særlov er bestemt at kommunestyret skal
behandle selv, samt de saker som dette reglementet sier skal behandles av kommunestyret.

2. Den myndighet som særlover med forskrifter legger til kommunene å ta seg av kan delegeres til de
respektive utvalgene i tråd med ansvarsområdene i det enkelte utvalg. Unntatt er de saker som
særlov forutsetter at kommunestyret selv skal behandle og løpende, ikke prinsipielle saker, som er
delegert til rådmann. I hovedsak vil utvalgene i en slik modell kunne ha ansvar for saker av mer
overordnet karakter, plansaker og mer prinsipielle saker innenfor sine ansvarsområder og de
aktuelle særlover.
3. I medhold av kommunelovens § 23 gir kommunestyret rådmannen myndighet til å ta avgjørelser i
alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det foreligger retningslinjer for
hvordan den skal behandles, eller en har praksis for behandling av lignende saker. Der myndighet er
lagt til særskilte fagstillinger i hht særlov er dette angitt spesielt
4. Endringer i delegasjonsreglementet må vedtas av kommunestyret. Rådmann gis myndighet til å
foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendige for å bringe reglementet i samsvar med
kommunestyrets endringsvedtak.

Generelle regler om bruk av delegert myndighet kan være som følger;
•

All delegert myndighet må utøves i samsvar med lover, forskrifter og
retningslinjer gitt av overordnet organ og i tråd med målsettinger i
kommunens planverk og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

•

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram en sak som et underordnet
organ har til behandling etter delegert myndighet.

•

Et overordnet politisk eller administrativt organ kan når som helst trekke
tilbake delegert myndighet, enten generelt eller for en eller flere spesielle
saker.

•

Kommunestyret kan uavhengig av delegering kreve å få seg forelagt enhver
sak til orientering eller avgjørelse i samsvar med kommunelovens § 76. De kan omgjøre
vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som
disse kunne omgjøre vedtaket selv

•

Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller til å gi
uttalelse, kan unnlate å bruke sin myndighet og i stedet legge saken fram for
kommunestyret eller det organet som har delegert myndigheten.

•

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede
organet å ta avgjørelser i spesielle saker, med mindre særlov ikke setter
begrensning.

•

Delegering av myndighet etter særlovgiving til utvalg, rådmann eller andre
omfatter myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende
lov.

•

Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et
underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med
forvaltningslovens § 35, jfr. kommuneloven § 60, og kan også kreve å få lagt
frem for seg aktuelle saker.

•

Vedtak gjort i hastesaker etter kommunelovens § 13, «hasteparagrafen»,
skal refereres skriftlig for kommunestyret eller det organ som ordinært skulle
gjort vedtaket, i første møte etter at hastevedtaket er fattet.

•

Alle enkeltvedtak, også de som er truffet i henhold til delegert myndighet,
skal grunngis samtidig med at vedtaket treffes. Jfr. forvaltningslovens § 24.

•

Alle enkeltvedtak – også de som er truffet i henhold av delegert myndighet –
kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse. Jfr.
forvaltningslovens § 28. Partene skal gis opplysninger om klageadgang og
klagefrist. Jfr. forvaltningslovens §§ 27 og 29.

•

Med mindre særlov bestemmer noe annet, er formannskapet klageinstans.
Før klage behandles av klageinstans eller etter særlov, skal den som har
truffet vedtaket, ha anledning til å omgjøre/oppheve det. Dersom vedtaket er
truffet på administrativt nivå, skal også eventuelt tilhørende politisk organ,
dersom de ønsker det, ha anledning til å oppheve/omgjøre vedtaket før det
sendes klageinstansen. Siste setning gjelder ikke klagebehandling etter Lov
om sosiale tjenester og Lov om barnevernstjenester, som har egne
retningslinjer for dette.

For det enkelte utvalg vil man henvise til det lovgrunnlaget som saker skal behandles etter i tråd med
de faglige inndelinger man har på komiteene

Godtgjøringsreglement
Det må utarbeides et godtgjøringsreglement som regulerer frikjøp, godtgjøring av folkevalgte og
eventuell sikring av pensjonsrettigheter.
Kommuneloven regulerer noe av dette;
§ 40.Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til
dokumentinnsyn.
1. Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å
delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall.
Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i
kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstaker har også rett til permisjon fra
sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt eller
fylkeskommunalt verv.
§ 41.Dekning av utgifter og økonomisk tap.
1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og
overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget selv.
2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv
erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal
fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.
§ 42.Arbeidsgodtgjøring.

Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid
etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
§ 43.Pensjonsordning.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for
folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen.
Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slike pensjonsordninger.
Det vil imidlertid være et behov for å drøfte hvilke roller som skal frikjøpes i hvilken grad

Kostnader ved politisk organisering
Det er et mål at kommunesammenslåingen gir gevinstrealisering. Det er en politisk vurdering om
politisk nivå skal hente ut gevinsten på sitt område i form av bedre arbeidsforhold for politikere og
slik sikre bedre politiske prosesser eller om man skal hente ut gevinstene økonomisk. Det er i dag
ulik prioritering av frikjøp og ulikt kostnadsbilde for den politiske organiseringen i de to
kommunene. Framtidig kostnadsbilde vil påvirkes av hvilket nivå man legger seg på.
Det vil være noen reduksjoner i utgifter i forbindelse med sammenslåingen i kraft at vi blir færre
politikere totalt sett og at dublerte funksjoner opphører. Vi går fra totalt 47 kommunerepresentanter
til 35. Vi går fra 14 formannskapsmedlemmer til 7. Ordfører og varaordfører går fra to til en. Dette gir
et lite økonomisk handlingsrom som man kan velge å beholde til politisk styring eller la bli en del av
den totale økonomiske gevinstrealiseringen. Her står også kommunestyret fritt til å endre reglene.
Imidlertid er det hensiktsmessig å lande forutsetningene for politisk arbeid slik at vi øker
forutsigbarheten for kandidater til politiske verv.
Vi kan også påregne reduserte administrative kostnader på dette området. Det politiske
delprosjektet politisk organisering bør arbeide videre med dette.

Politisk reglement og nærdemokrati
Det er viktig å sikre gode lokaldemokratiske prosesser og at vi har et levende folkestyre. Hvordan vi
engasjerer innbyggere i nye Ørland ut over de kjente linjer vi har i dag må det jobbes videre med. Her
er det ulike muligheter. En av mulighetene reguleres i kommunelovens § 12. om kommunedelsutvalg.
Vi ser også at flere kommuner i større grad legger til rette for innbyggerinvolvering og
innbyggerinitiativ på digitale plattformer. Regler, rutiner og former for politisk arbeid må det jobbes
videre med i det politiske delprosjektet for politisk organisering.

Administrativ organisering når ny administrativ og politisk organisering er på
plass
Det er naturlig at prosjektledelsen kommer tilbake med en sak til fellesnemda om hvordan vi
organiserer administrativt arbeid i nye Ørland og arbeidet i fellesnemda etter at ny politisk
hovedstruktur og ny administrativ ledelsesstruktur er besluttet.

Vurderinger
Hva bør man vurdere?
Når kommuner vurderer om, og i så fall hvilke type komite eller utvalg, som skal etableres under
kommunestyret, er det noen hovedproblemstillinger som bør drøftes:
Er det behov for komiteer eller utvalg?
Er det mest hensiktsmessig med faste utvalg eller komiteer?
Hvordan kan disse utvalg og komiteer sammensettes?
Hvor omfattende beslutningsmyndighet kan de tildeles?
Hvor mange utvalg er det hensiktsmessig å opprette, hva er en hensiktsmessig fordeling av
arbeidsområder mellom utvalgene og hvilke inndelingsprinsipp kan benyttes?
De ulike modellene har styrker og svakheter og hvilken modell man velger avhenger av hvilke
perspektiv man vil vektlegge mest.
En annen ting man må vurdere er kommunens kontekst nå i forhold til hvilke perspektiv som vil
fremme dens interesser mest.

Formålsprinsipp og funksjonsprinsipp
Det er vanlig å skille mellom to hovedprinsipper for inndeling av utvalg: et formålsprinsipp og et
funksjonsprinsipp. I korte trekk forventes inndeling av utvalg etter formålsprinsippet å gi politikerne
god kunnskap om sektor- og tjenestespesifikke forhold, mens inndeling etter funksjon forventes å
legge til rette for mer tverrgående, helhetlig innsikt og ansvar.
Organisering ut fra et formålsprinsipp innebærer at inndelingen mellom utvalgene/komiteene
baseres på ulike sektorer, saksfelt eller tjenestetyper som kommunen ivaretar. Den tradisjonelle
hovedutvalgsmodellen, med fire utvalg inndelt etter sektor (undervisning, helse og sosial, kultur og
teknisk sektor) er et eksempel på organisering etter et formålsprinsipp. Inndelingen etter
hovedsektor har i stor grad blitt erstattet med andre formålsinndelinger eller funksjonsinndeling, jf
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Etter prosjektleders oppfatning vil en modell med tradisjonell formålsprinsipp i nye Ørlands
hovedutvalgs -eller komitestruktur best harmonisere med den administrative topplederstrukturen
som er utredet. Dette er det inndelingsprinsippet flest anvender og som har vært den dominerende
måten å organisere arbeidet på de siste 25-30 årene. I en slik modell ivaretas det tverrfaglige
perspektivene av kommunestyret selv.
Det er imidlertid mulig å velge andre innretninger og også andre formålsprinsippinndelinger enn de
ansvarsområder som er tillagt hver enkelt kommunalråd. Mange kommuner forsøker å harmonisere
politisk ansvarsområde med administrativt område. Dette for å forenkle kommunikasjon mellom
nivåene og utad, og at det etableres klare styringslinjer.

Delegert beslutningsmyndighet eller ikke
Mens kommunestyrekomiteer ikke kan delegeres beslutningsmyndighet, er dette mulig og vanlig for
faste utvalg. I praksis handler altså valget mellom faste utvalg og kommunestyrekomiteer langt på vei
om det politiske underutvalget skal ha mulighet til å ferdigbehandle saker eller ikke.
Det er naturlig at utvalgsmodellen vil sektorisere ansvar som vil kunne gå på bekostning av
helhetsperspektivet til kommunestyret. På den andre siden vil det oppleves mer meningsfullt å være
i et møte med delegert myndighet, der det du faktis vedtar får direkte betydning.
Prosjektleder mener at det for nye Ørland er særlige grunner til å sikre en helhetlig forståelse for
hvordan den nye kommunen bygges. Bakgrunnen for denne kommunesammenslåingen gjør at
behovet for bred forankring og forståelse for hvordan man bygger en felles kommune er viktig. Dette
er også det prosjektleder oppfatter som bakgrunnen for valget om å gjøre fellesnemda så stor som
mulig og at man i det politiske arbeidet i fellesnemda ikke har delegert avgjørelser og myndighet til
underliggende organ.

Valgbarhet og delegasjon
En annen viktig forskjell mellom komite og utvalgsmodellen er valgbarhet til komite/utvalg. I en
komitemodell så må samtlige av kommunestyrets medlemmer sitte i en komite. I en utvalgsmodell er
det ikke nødvendig å plassere samtlige av kommunestyrets medlemmer og man kan i tillegg hente
inn medlemmer som ikke sitter i kommunestyret. Fordelen med å hente medlemmer utenfor
kommunestyret er at man kan involvere flere i lokaldemokratisk arbeid og man kan hente inn
eksperter eller spesielt interesserte i faget til å delta. Bakdelen med dette er at man kan få sterke
sektorstyrer som ikke har ansvar for helheten og som kan gi målkonflikter mellom den aktuelle
sektorens behov og kommunens helhetlige behov.
Det er etter prosjektleders oppfatning betydningsfullt at de som har sektoransvar også må stå til
ansvar for kommunens helhetlige styring. Administrasjonen skal uansett stå for faglig utredning.
Med 35 medlemmer i kommunestyret antas det at vi vil ha en bred sammensetning av kompetanser
og erfaringer.
Kommunestyrekomiteer har en begrenset utbredelse i kommunene. En svært liten andel av
kommunene, kun 11 prosent, praktiserer dessuten en ordning med faste utvalg uten
beslutningsmyndighet på noen områder. Dette indikerer at kommunene jevnt over finner det
hensiktsmessig å kunne delegere beslutningsmyndighet til politiske undervalg, i hvert fall på noen
saksområder. Ett saksområde som ofte har delegert myndighet er planutvalget.
Enkeltsaksbehandling i utvalg med beslutningsmyndighet antas å støtte opp under ombudselementet
i politikerrollen. Saksforberedende komiteer uten beslutningsmyndighet antas å støtte sterkere opp
under det strategiske og styrende elementet i politikerrollen.
Utvalgs- og komitestrukturen i norske kommuner har etter hvert blitt mer mangfoldig. Dette gir
mulighet for at den enkelte kommune kan tilpasse strukturen til hva den finner hensiktsmessig ut fra
kommunens spesifikke behov. Politiske «kråkeslott», der ulike typer utvalg, inndelingsprinsipper og
arbeidsmåter kombineres i svært mange varianter kan imidlertid føre til redusert
beslutningseffektivitet og gi en lite oversiktlig kommuneorganisasjon for kommunens innbyggere. Ut
fra styrings- og demokratihensyn fordrer derfor økt valgfrihet også økt organisatorisk bevissthet.

Forslag til administrativ topplederstruktur

Eksempel på mulig organisering

Faste utvalg for
plansaker?

(eksempel 3 viser organisering uten utvalg eller komitestruktur)

Vurderinger som ikke er gjort i disse eksemplene.
Planutvalg
Dette kan legges som en funksjon under samfunnsutvikling og teknikk.
Et alternativ er at formannskapet gjøres til det faste utvalget for plansaker (dette er eksempelvis
gjort i Trondheim) Ved en slik modell oppnår man at de som skal ivareta kommunens strategiske
posisjon kjenner kommunen og dens utvikling godt. Modellen kan eksempelvis suppleres med at
formannskapsmedlemmene får et frikjøp på 20% for å ivareta rollen i formannskapet og
planutvalget.

Organisasjon og utvikling. Saker som vanligvis sorterer under kommunalsjef for organisasjon og
utvikling er tenkt fordelt på de enkelte komitéene avhengig av sakenes art. Eksempelvis kan
personalpolitikk loses til administrasjonsutvalget og formannskapet.

Formannskapet. Jamfør kommunelovens §44 - 6. så ligger det lovfestet en innstillingsplikt til
økonomiplan i formannskapet. Det er naturlig at formannskapet som skal ta et strategisk ansvar
og er tillagt formelt ansvar i økonomisaker også behandler dette.
§44 – 6.; «Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne.
Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved
parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.»

Formannskapet vil i både utvalg og komitestruktur kunne betraktes som et fast utvalg eller en
komite, men i motsetning til de andre politiske utvalg eller komiteene er formannskapet et
lovpålagt organ.

Konklusjon
I denne saken har jeg lagt opp til at fellesnemda avgjør om man ønsker at kommunestyret skal organisere
arbeidet i komiteer og utvalg. Dernest kan det avgjøres om man velger komitemodell eller utvalgsmodell.
Det er videre lagt opp til å vurdere hvilke fagområder man ønsker å ha i komiteer eller utvalg og antall
komiteer/utvalg. Jeg har lagt opp til å fatte en prinsippavklaring av hvem som er valgbar til komite/utvalg.
Det er ikke lagt opp til beslutninger knyttet til delegasjon eller goddtgjøring/frikjøp. Etter prosjektleders
mening trenger vi nå ikke ta stilling til delegasjon og godtgjøring på nåværende tidspunkt. Dette er saker
som politisk delprosjekt for politisk organisering kan jobbe med framover.
Det vil være hensiktsmessig å vedta en overordnet modell for politisk organisering som vi vet
harmoniserer med administrativ organisering.
Prosjektleder mener både komitemodell og utvalgsmodell har styrker og svakheter. Det er opp til det
politiske miljøet å konkludere hva man mener kommunen i sin nåværende fase er mest tjent med.
Det er fullt mulig å dele inn i flere eller færre komiteer og utvalg enn det som er vist i eksemplene.
Eksempel 1 vil, av disse eksemplene, være den faginndeling i komite/utvalg som harmonerer best mot
forslag til administrativ organisering

Forslag til innstilling;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fellesnemda (vedtar/vedtar ikke) en (komite / utvalgs –struktur ) for nye Ørland kommune
Fellesnemda vedtar en politisk modell med tradisjonell formålsprinsipp i nye Ørlands kommune
Fellesnemda vedtar en modell i tråd med eksempel ……. (1, 2 eller X?)
Fellesnemda vil komme tilbake til delegasjon
Fellesnemda vil komme tilbake til godgjøring og frikjøp av politisk arbeid.
Fellesnemda ber administrasjonen utrede framtidig administrativ og politisk samhandling når ny
politisk og administrativ topplederstruktur er besluttet.

Forslag til innstilling fra politisk delprosjekt politisk organisering;

