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SAKSFREMLEGG VERNEOMRÅDER
Kommunedirektørens innstilling
Sakens bakgrunn og innhold
Det har kommet en del endringer i verneområder etter flytting og sammenslåing og det er laget et
forslag av verneområder basert på tidligere struktur og innmeldte endringer og avklaringer. Det er
ønskelig at AMU går gjennom verneområdene og ser om forslaget på verneområder er hensiktsmessig.
Avvikssystemet legger opp struktur etter verneområdene og det er derfor behov for avgrensing for
hvilken ansattgruppe som hører under til under hvilket verneområdene. Avvik blir rutet til
plassverneombud.

Verneområder:
Rådhus 1 – Organisasjon og utvikling, økonomi, fosen regnskap. Stab oppvekst og PPT? Eller skal de
være eget verneområde?
Rådhus 2 – Kommunalteknisk administrasjon: Plan og prosjekt teknisk?
Uteseksjon – Hvem omfattes? Kommunaltekniske, uteseksjon, vann, grøntområder, idrettsanlegg.
Vannforsyning – vannverk og ingeniører på rådhus?
Renhold – alle bygg
Vaktmestere – Hører de til under uteseksjon eller er de eget område?

Helse:
Familiens hus har tidligere stått som eget verneområde, har per i dag delt seg opp i flere verneområder
og alle har valgt plassverneombud:
Helsestasjon
Rus og familie

Ergo/fysio
Forvaltning og administrasjon
Legekontor Ørland/Bjugn
Avlastningsbolig barn og unge Bjugn og Ørland
Oppfølgingstjenesten Hildatunet
Oppfølgingstjenesten Soltunet
Stranda Bjugn
Indigo Bjugn – tidligere korona avdeling
Ørland sykehjem – Resterende blå Fosen DMS? Se forslag verneombud DMS. Kjøkken, vaskeri, renhold
og aktivitet – se forslag Karen Rasch Aune.
Sykehjemmet Bjugn
Hjemmesykepleien Bjugn
Hjemmesykepleien Ørland
ØMS Fosen DMS
Dialyse – forslag at dette legges under Fosen DMS, dette er også ønsket fra VO på Fosen DMS.

Oppvekst:
Botngård barneskole
Botngård ungdomsskole
Vallersund oppvekstsenter
Opphaug skole
Ørland ungdomsskole
Brekstad barneskole
Lyngrabben barnehage
Bekkfaret barnehage
Solkysten barnehage
Futura barnehage
Borgen barnehage
Kvalifiseringsenheten
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Næring:
NAV kommune
Næringens hus – Landbruk og næring har et VO på huset?
Ørland lufthavn
Vurdering av verneområder:
Ut fra innspill som er kommet inn fra møter med HVO og Per Eriks Lyngstad, samt mail fra
plassverneombud og enhetsleder helse, anses forelagt forslag over verneområder som hensiktsmessig.
Når de siste avklaringene er gjort kan verneområdene legges inn i avvikssystem med plassverneombud.

Vedlegg
1 Innspill til verneområder
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