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HOVEDBANKAVTALE 
 
Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn - Prosjektleders innstilling 
Vedlagt tilbudsforespørsel tas til orientering. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
I forbindelse med kommunesammenslåingen må det inngås en avtale med en hovedbank som 
skal håndtere banktjenestene for kommunen.  Vi har inngått avtale med firmaet Finansinnkjøp 
AS for å bistå i disse forhandlingene, både grunnet manglende kapasitet og fordi vi ønsker 
å benytte noen som kjenner markedet slik at vi oppnår så gode betingelser som mulig. 
 
Da finansreglement ikke er vedtatt for den nye kommunen og det har vært ytret ønske om 
involvering i prosessen, legges forslag til tilbudsforespørsel fram for politisk behandling. 
Vi tar sikte på å legge ut forespørselen på denne siden av sommeren med frist i september, 
slik at alle potensielle tilbydere har god tid på å utforme et tilbud. 
 
Det legges opp til kjøp med forhandling slik at vi kan få et så godt tilbud som mulig og også 
kan få møtt kundekontakter. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Den nye kommunen må ha en hovedbank som håndterer inn og utbetalinger fra 1/1 og da 
finansreglementet ikke er vedtatt legges saken fram til politisk behandling.  Endelig innstilling 
vil også bli lagt fram til politisk behandling. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Konkurransegrunnlag Nye Ørland kommune 

 



KONKURRANSEGRUNNLAG 
                                                             

 

 

  

 

 

 

 

Hovedbankavtale for Nye Ørland 

kommune.  
 

 
(Konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlige 

anskaffelser del I)  
 

 

Tilbudsfrist: Torsdag 20. juni 2019, kl. 12.00. 
 

 

 

 

 

Rådgiver:      

FINANSinnkjøp AS   
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A. GENERELLE TILBUDSREGLER 

A.1. INNLEDNING 
Bjugn kommune og Ørland kommune har vedtatt at kommunene skal slå seg sammen fra 

01.01.2020. Den sammenslåtte kommunen har fått navnet Nye Ørland kommune. Som 

ledd i arbeidet med sammenslåing av kommunene skal det anskaffes en ny 

hovedbankavtale for Nye Ørland kommune.  

 

FINANSinnkjøp AS skal på vegne av Bjugn kommune og Ørland kommune gjennomføre 

konkurranse om kontrakt på: 

 Banktjenester – Hovedbankavtale for Nye Ørland kommune for perioden 

01.01.2020 til 31.12.2022, med ensidig opsjon for kommunen på forlengelse fra 

01.01.2023 til 31.12.2023. 

 

Andre kommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og 

sammenslutninger dannet av Bjugn kommune eller Ørland kommune, jfr. definisjonen i 

lov om offentlige anskaffelser § 2, skal ha rett, men ikke plikt, til å knytte seg til 

hovedbankavtalen. Dette inkluderer legater og stiftelser tilknyttet kommunen. Opsjon til å 

knytte seg til avtalen gjelder kun for virksomheter med årlig omsetning under 15 

millioner NOK. 

 

Kirkelig fellesråd hos Oppdragsgiver skal ha rett, men ikke plikt til å inngå avtale på 

samme vilkår som Oppdragsgiver. 

 

Dersom kommunen(e) i avtaleperioden omdanner deler av egen virksomhet til 100 % eid 

aksjeselskap, skal også de nye AS'ene ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale til samme 

vilkår som kommunen. 

 

A.2. TILBUDSPROSEDYRE 
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser av 12. 

desember 2016 nr 974 Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren 

”tilbudskonkurranse med dialog”. 

 

Alle interesserte leverandører gis adgang til å levere tilbud.  

  

Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert. 

 

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen. 
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A.3. GENERELT 
Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette konkurransegrunnlaget. I tillegg 

kan eventuelle tilleggsopplysninger og endringer bli gitt skriftlig i samsvar med 

konkurranseforutsetningene i punktet ”Suppleringer/ endringer av konkurransegrunn-

laget” nedenfor. 

 

A.4. INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER OG 

TILBUDSGRUNNLAGET 
Det er mulig å rette supplerende forespørsler til konkurransegrunnlaget. Slike 

supplerende forespørsler skal være mottatt senest 1 uke før fristen for å levere tilbud. 

 

Forespørsler om konkurransegrunnlaget skal sendes til FINANSinnkjøp AS på følgende 

e-post adresse: 

  

 post@finansinnkjop.no  

 

Forespørsler skal være merket ”Tilleggsspørsmål: Hovedbankavtale for Nye Ørland 

kommune”. 

A.5. SUPPLERINGER/ ENDRINGER AV 

KONKURRANSEGRUNNLAGET 
Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt 

spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har 

registrert sin interesse for anskaffelsen. 

A.6. TILBUDSFRIST, LEVERING AV TILBUD OG 

VEDSTÅELSESFRIST 
Tilbudet skal utarbeides og sendes/leveres i: 

- en original utgave i pdf-format 

- elektronisk kopi sladdet for forretningshemmeligheter  

 

Dokumentene sendes på e-post merket: ”Hovedbankavtale for Nye Ørland kommune” 

til følgende e-post adresse: 

  

 post@finansinnkjop.no 
  

Tilbudet må være FINANSinnkjøp AS i hende på ovennevnte e-postadresse, senest: 

fredag 20.06.2019, kl. 12.00. 

  

Tilbudsfristen er absolutt. Tilbud som mottas etter tilbudsfristen vil bli forkastet.  

 

mailto:post@finansinnkjop.no
mailto:post@finansinnkjop.no
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Tilbydernes kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de 

respektive tilbydere. 

 

Vedståelsesfrist er 15.8.2019.  

 

 

A.7. TILBAKEKALLING ELLER ENDRINGER I INNSENDTE 

TILBUD 
Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før utløpet av tilbudsfristen må, for å være 

gyldig, ha kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet, før 

tilbudsfristen løper ut. Tilbakekalling og endringer skal skje skriftlig.  

 

Endringer av tilbudet blir sett på som et nytt tilbud. Endringer skal være skriftlige og 

underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder pliktene.  

A.8. TILBUDSÅPNING 
Tilbudsåpningen vil være lukket, og skje hos FINANSinnkjøp AS den 20.6.2019, kl. 12.30. 

A.9. SPRÅKKRAV 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk.  

A.10. KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET  
Tilbudet skal utformes innenfor de krav og forutsetninger som er spesifiserte i dette 

dokumentet. Vedlegg 2 tilbudsskjema og kapittel D. Prisskjema skal fylles ut.  

Dokumentasjonskrav for kvalifikasjonskrav (se A.12) og besvarelse av 

tildelingskriteriene (punkt B.1) og utfyllende informasjon kan bli gitt i oversendingsbrev 

og i vedlegg. 

Huskeliste, tilbudet skal inneholde: 

Tilbudsskjema Vedlegg 2 (Merk at alle forbehold skal 

fremgå av vedlegg 2, inkl. forbehold 

mot B.2. Kravspesifikasjonen og 

vedlegg 1 Kontrakt) 

Besvarelse av tildelingskriteriene  Punkt B.1 Kriterier for valg av tilbud 

Prisskjema Kapittel D 

Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav Skatte- og momsattest 

Firmaattest 

Konsesjonsbrev 

Overordnet beskrivelse (organisering 

og kjernekompetanse) 
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A.11. KONTRAKT 
Avtaleforholdene vil bli regulert av vedlagte kontrakt, se vedlegg 1. 

A.12. KVALIFIKASJONSKRAV 
Samtlige kvalifikasjonskrav skal sendes vedlagt på e-post i pdf. format.   

 

Obligatoriske og ufravikelige krav – dokumentasjon 

Det kreves at leverandøren har ordnede forhold med hensyn til innbetaling av skatt og 

merverdiavgift. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: 

 Attest for skatt og merverdiavgift – ikke eldre enn 6 mndr. regnet fra 

tilbudsfristen 

 

Leverandøren organisatoriske og juridiske stilling 

Det kreves at leverandøren skal være en lovlig etablert bank med konsesjon for bankdrift 

i Norge. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: 

 Firmaattest – ikke eldre enn 12 mndr. regnet fra tilbudsfristen  

 Konsesjonsbrev fra tilsynsmyndighet om rett til å drive bankvirksomhet i Norge 

 

Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kvalifikasjonskrav og 

dokumentasjon 

Det kreves at leverandøren har økonomisk evne til gjennomføring av avtalen. Følgende 

dokumentasjon skal vedlegges: 

 Foretaket skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 5 mrd. 

 Regnskap for siste regnskapsår 

 

 

Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kvalifikasjonskrav og 

dokumentasjon 

Det kreves at leverandøren har tilstrekkelig kompetanse og erfaring fra tilsvarende 

oppdrag (totalleveranse). Følgende dokumentasjon vedlegges: 

 Overordnet beskrivelse av virksomhetens organisering og kjernekompetanse 

relatert til anskaffelsen 

 

A.13. BESLUTNINGSPROSESSEN HOS OPPDRAGSGIVER 
Deltakende banker vil bli invitert til oppklaringsmøter/forhandlingsmøter med 

oppdragsgiver den kommende Nye Ørland kommune før den endelige beslutningen tas. 

Forhandlingene vil bli gjennomført i Ørland onsdag 26. juni 2019. 

 

FINANSinnkjøp AS vil utarbeide en fortrolig rapport med vurderinger og anbefalinger 

som vil bli oversendt prosjektleder (rådmann) for Nye Ørland kommune. Vedtaket om 

valg av ny hovedbankforbindelse vil bli fattet av prosjektleder (rådmann) for nye Nye 

Ørland kommune.  
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A.14. FORBEHOLD OG AVVIK 
Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold 

mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike forbehold vil bli avvist. 

Andre forbehold kan også føre til forkastelse av tilbud eller kan bli tatt inn som en 

redusert score eventuelt prissatt i forhold til tildelingskriteriene. 

 

Andre forbehold skal være presise og entydige, slik at Oppdragsgiver kan vurdere å prise 

disse uten kontakt med leverandøren. Tilbyder skal i vedlegg 2 Tilbudsskjema opplyse 

om alle forbehold som tas i forbindelse med dette konkurransegrunnlaget. 

 

Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med 

øvrige tilbud, vil bli avvist. 

 

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet 

som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontrakts-

bestemmelser.  

 

Det samme gjelder for avvik.  

 

A.15. AVVISNING 
Det gjøres oppmerksom på at tilbud som ikke er i henhold til vilkårene i dette 

konkurransegrunnlaget vil bli forkastet.  

 

 

A.16. AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG 

TOTALFORKASTELSE 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig 

virkning dersom det foreligger saklig grunn. 

A.17. TILDELING/KONTRAKTSINNGÅELSE 
Oppdragsgivers avgjørelse om hvilket tilbud som er valgt, vil bli skriftlig meddelt 

samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten blir inngått. Meddelelse vil bli 

sendt av FINANSinnkjøp AS. 
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B. TILBUDSKRITERIUM  

B.1.  KRITERIER FOR VALG AV TILBUD 

Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og 

spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert i forhold til 

tildelingskriteriene. 
 

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige for 

Oppdragsgiver. 

 

Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en 

poengscore på 0-10. Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en 

poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene nedover for øvrige tilbud. 

Poengscoren multipliseres med den angitte vekten og summeres. Tilbudet med høyeste 

vektede poengsum, vil bli tildelt kontrakt. To tilbud som vurderes likt innenfor et 

kriterium kan godt få samme karakter. 

 

Tildelingskriterier: Vekting 

A – Pris (punkt B.1.1) 60 %  

B – Service, teknisk bistand og rådgivning (punkt B.1.2) 40 %  

 

Oppdragsgiver ber om at hvert enkelt punkt (se B.1.1 og B.1.2) beskrives i leverandørens 

tilbud. 

 

B.1.1  A – PRIS:  
A 1:  Prisen på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, nettbank, betalingsterminaler, 

kontantkortløsninger og andre kostnader). 

 

Utdyping vedrørende poengberegningen av A-Pris:  

Det beregnes renteinntekter for forventet innskudd i avtaleperioden. Gebyrpriser 

ganges opp med forventet transaksjonshyppighet i avtaleperioden. Totalpris blir 

forventede renteinntekter minus forventede gebyrutgifter (samt andre eventuelle 

kostnader) i avtaleperioden.  

Konkurransegrunnlagets kapittel D. Tilbudsskjema skal fylles ut av tilbyder. 

B.1.2 B – SERVICE, TEKNISK BISTAND OG RÅDGIVING: 
B 1: Nettbankens funksjonalitet (herunder brukervennlighet, fleksibilitet, historikk, 

rapportering, oppetid, rutiner rundt fullmaktsadministrasjon og fullmaktsregister, med 

særlig vekt på Oppdragsgivers egen mulighet til administrasjon av fullmakter). 

B 2: Praktiske løsninger for inn- og utlevering av kontanter. 

B 3: Service, oppfølging og tilgjengelighet i det daglige. 



10 

 

 

B 4:  Omfanget av en eventuell gratis CM-analyse / gjennomgang av Oppdragsgiver. 

B 5:  Oppdragsforståelse, herunder kundeteamets egnethet og relevante kompetanse. 

B 6:  Implementeringsplan for Nye Ørland kommune 

 

Nærmere utdyping vedrørende poengberegningen av B – Service, teknisk bistand og 

rådgivning:  

 

Vedrørende punkt B 1: 

Leverandør bes om å beskrive sin løsning for automatisert fileksport til og fra bank. 

Med dette menes at banken automatisk sender innbetalingsfiler, eventuelt avregnings 

og mottaksfiler til en definert mottaksadresse hos Oppdragsgiver. Løsningen bør 

medføre at Oppdragsgiver slipper å hente filene manuelt, selv om manuell henting også 

skal være mulig. 

Kontoutskriften skal være fortløpende nummerert og bør minimum inneholde både 

inngående og utgående saldo, alle bevegelser siden siste utskrift, samt tidspunkt for 

renteberegning av disse. Navn på avsender og mottaker bør også komme frem 

(forskjellige kolonner for inn og ut). Kontoutskriftene bør være MS Excel-kompatible. 

Brukerstedet må kunne ta ut kontoutskrifter fra nettbanken. Historikk bør minimum 

være 15 måneder. 

Tilbyder bør også beskrive sine muligheter for arkivsøk, Oppdragsgiver ønsker å ha 

mulighet til kontroll med at kontonummer/navn på sender eller mottaker av overførsler 

stemmer overens. 

Leverandøren bes beskrive sin nettbankløsning. I den grad leverandøren har flere 

løsninger, bes alternativene beskrives og prises i kapittel D Tilbudsskjema.  

Leverandøren bes beskrive hvilken annen informasjon og tjenester nettbankløsningen 

omfatter og om det er tatt hensyn til behovet for universiell utforming for eksempel for 

svaksynte/blinde.   

Nav (kommunal del av NAV) administrerer enkelte brukeres personlige økonomi. 

Oppdragsgiver har derfor behov for løsninger i forhold til administrering av enkelte 

brukeres økonomi (nettbankstyring). Det opprettes inntil to nettbankkonti per bruker 

hvor brukers inntekter og utgifter forvaltes etter egne avtaler inngått med den enkelte 

bruker. Det er NAV som styrer/forvalter kontoen i henhold til avtale. Bruker bør ikke 

kunne belaste kontoen på noen måte og styrer/forvalter bør kunne bestemme om det 

skal gis innsynsrett eller ikke. 

Tilbyder bes beskrive sine løsninger rundt fullmaktsadministrasjon og 

fullmaktsregister, med særlig vekt på Oppdragsgivers egen mulighet til administrasjon 

av fullmakter.  

Ved problemer i nettbanken, bør det være en backup løsning for utbetaling samme dag. 

Tilbudte likviditetsstyringsverktøy bes beskrevet. Likviditetsverktøyets relevans for 

kommunal likviditetsstyring og brukervennlighet anses viktig. 

Muligheter for elektronisk signaturer av avtaler (inkludert kundeavtaler, OCR-Avtaler, 

Avtalegiroavtaler, eFakturaavtaler) bes beskrevet.  

Hvilke varslingstjenester som tilbys bes beskrevet. Det bør være systemer som gir 

tydelige og forklarende varsel ved feil eller nedetid. 
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Vedrørende punkt B 2:  

Det er i dag flere lokasjoner i Bjugn kommune og Ørland kommune som er avhengige 

av inn- og utbetalinger av kontanter. Oppdragsgiver ber tilbyder presentere løsninger 

for overnevnte behov. 

I dag er det behov for innlevering av kontanter. Filialer/lokasjoner som tilbyr 

Oppdragsgiver inn- og/eller utlevering av kontanter (inkl. åpningstider) og tilgjengelige 

nattsafer (evt. Dropsafer) som Oppdragsiver kan benytte for innlevering av 

nattsafeposer (og myntposer) bes beskrevet. Banker uten filialer (med kontantkasser, 

herunder minibank, innskuddsautomat, skranke og/eller nattsafe) i Nye Ørland 

kommune bes redegjøre for hvordan disse behovene kan dekkes. 

Oppdragsgiver ser ett stort potensiale gjennom å effektivisere rutinene for 

administrering av inn- og utbetalinger av kontanter. Bankene bes beskrive sine 

løsninger for å effektivisere kontanthåndteringen og hvordan løsningene tenkes 

implementert. I praksis dreier dette seg om at Oppdragsgiver ønsker å få redusert 

andelen kontantbetaling. Realistisk gjennomføringsevne, administrering av løsningen 

og forventet resultat på bakgrunn av beskrivelse tillegges vekt. 

Innskuddskort, kontantkort og handlekort som kan erstatte bruk av kontanter hos de 

ulike enhetene bes beskrevet, herunder administrasjon av kortløsningene. 

Fleksibiliteten og brukervennlighetet for kortløsningene vektlegges og hvor godt 

systemet er for regnskapsføring (med hensyn til at løsninger skal tilfredsstille 

bokføringsforskriften).   

Mobiltjenester, terminalløsninger eller liknede produkter som kan erstatte 

kontantkasser, evt føre til reduksjon i bruk av kontanter. 

Leverandør må spesifisere hva som kan tilbys av ulike typer fremtidsrettede 

betalingsformidlinger, hva som kan fremskaffes av dokumentasjon knyttet til 

transaksjonene som betalingsformidlingen frembringer, og hvordan vi kan nyttiggjøre 

denne dokumentasjonen. 

 

 

Vedrørende punkt B 3:  

Oppdragsgiver ønsker kontaktpersoner (med stedfortredere) hos leverandør innenfor 

følgende ansvarsområder: 

 Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og Oppdragsgiver. 

 Kontaktperson for NAV Nye Ørland (kommunedel). 

 Kontaktperson/er innenfor hovedområder; kortløsninger, cash management, 

verdipapiroppgjør, nettverks- og IT-løsninger og evt. andre områder.  

Kontaktpersonenes relevante kompetanse med tilsvarende kunder tillegges vekt. 

Leverandøren bes beskrive hvilket servicekonsept som tilbys, herunder organisering, 

dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for 

Oppdragsgiver, innen hvilke tidsperioder det kan garanteres tilgjengelighet (både 
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telefonsupport og support ved fysisk oppmøte hos Oppdragsgiver), og hvilke 

kvalitetsstandarder (herunder responstid) som kan avtalefestes. 

De planer (hyppighet, deltakelse, innhold mv.) tilbyder skisserer for oppfølgingsmøter 

vektlegges, også planer for oppfølging mellom de halvårlige møtene vektlegges. 

Beskrivelse av hvordan kompetanseoverføring om nye regelverk, nye bankløsninger og 

annen relevant bankfaglig og finansiell informasjon som har relevans for 

Oppdragsgiver tenkes gjennomført. 

Tilgang til aktuelle kurs, seminarer og konferanser som vil bidra til å utvikle 

Oppdragsgiver. 

 

 

 

Vedrørende punkt B 4:  

Oppdragsgiver ser ett stort potensiale mht digitalisering, og da særlig med tanke på 

enklere og sikrere betalinger og fakturering. Tilbyder bes beskrive deres satsing på 

digitalisering, og hvordan dette kan komme Oppdragsgiver til nytte.   

Leverandøren bes skissere hvordan en eventuell analyse tenkes gjennomført, hvilken 

tidshorisont og hvilke ressurser som kreves innsatt av Oppdragsgiver. 

Leverandøren bes også beskrive hvorvidt de løpende vil gjennomføre 

analyser/rådgiving og hvordan leverandøren tenker å bistå oppdragsgiver med å få 

resultatene av analysen/rådgivingen implementert. 

Antall timer og økonomisk ramme for eventuell analyse/rådgiving må også 

konkretiseres og hvor mye av dette som er gratis. 

Vi ber tilbyder dokumentere at de tidligere har gjennomført tilsvarende 

analyser/rådgiving for sammenliknbare kunder. 

Bredden og dybden i analyseteamet som vil utføre analysene bes beskrevet, herunder 

teamets erfaring innen offentlig sektor. 

Oppdragsgiver skal ikke være bundet til å gjennomføre eventuelle tilbud om analyse. 

 

Vedrørende punkt B 5:   

For å vurdere kriteriet «Oppdragsforståelse, herunder kundeteamets egnethet og 

relevante kompetanse» vil en vurdering av bankens presentasjon totalt sett (dvs. 

skriftlig tilbud og presentasjon i oppklaringsmøtet/forhandlingsmøtet) bli lagt til grunn.  

Oppdragsgiver ønsker en bankforbindelse som har kommunal forståelse, dvs. viser 

kompetanse og forståelse for Oppdragsgivers behov og muligheter innen bank og 

finans.  

Oppdragsgivers representanter under forhandlingsmøtene vil være de som gir 

scorevurdering på de ulike tilbyderne under dette kriteriet. 

 

Vedrørende punkt B 6:   
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Leverandøren bes om å utarbeide forslag til plan for implementering av avtalen som tar 

høyde for å kunne komme raskt på riktig service- og leveringsnivå for Nye Ørland 

kommune. 

Leverandøren bes om å levere forlag til plan for framdrift i forbindelse med 

implementeringen av Nye Ørland kommune. Dvs. framdriftsplan med milepælar og 

ansvarsfordeling for prosessen der Bjugn kommune og Ørland kommune skal slås 

sammen til Nye Ørland kommune (1.1.2020).  
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B.2. KRAVSPESIFIKASJON 
Vi viser til B.1. Tildelingskriterier. B.2. Kravspesifikasjon inneholder obligatoriske krav 

til tilbyder. Samtlige SKAL – krav skal tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle 

SKAL-krav vil bli avvist.  

 

B.2.1 AVTALENS LØPETID 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.1.1 Nye Ørland kommune skal inngå en hovedbankavtale for perioden 01.01.2020-

31.12.2022. Nye Ørland kommune skal gis opsjon med ensidig rett til å forlenge 

avtalen i ytterligere 1 år. Det skal avholdes halvårlige oppfølgingsmøter.  

Bjugn kommune og Ørland kommune opphører 31.12.2019, og deres virksomhet 

vil fra 01.01.2020 inngå i Nye Ørland kommune. 

2.1.2 Gebyr og rentemarginer som går fram av avtalen skal gjelde for hele 

avtaleperioden. Det blir likevel åpnet for at det i avtalen kan legges inn klausuler 

som gir banken rett til slike endringer under helt spesielle forhold (ekstrem 

valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til 

sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer 

i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre 

omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. 

I tilfeller som åpner for prisendring skal virkningene av de ekstraordinære 

forholdene dokumenteres av banken. Det skal forhandles om eventuelle nye 

priser.   

2.1.3 Leverandøren skal ikke belaste Oppdragsgiver for kostnader ved etablering av 

avtaleforholdet og forberedelse av oppstart av nye rutiner, eventuelle 

systemtilpasninger som følge av konkurransegrunnlagets krav til funksjonalitet, 

eller nødvendig informasjon og opplæring av Oppdragsgiver ansatte, samt 

systemtilpasninger som følge av tilpasning til nytt økonomisystem. 

 

B.2.2 PRISBASIS 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.2.1 For betalingstjenester skal utgangspunktet for prisene i tilbudet være 

enhetspriser pr gjennomført transaksjon/pr utført tjeneste (telling, veksling 

m.v).  Bruk av andre priselementer, herunder faste eller volumavhengige 

priselementer, og priser regnet i forhold til annet enn antall transaksjoner, vil 

kunne vurderes der dette representerer en vesentlig økonomisk fordel og 

incitament for Oppdragsgiver til riktig forbruk av en kostnadskrevende 
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tjeneste.  Leverandørene kan også tilby fastpriser for det samlede (eller deler 

av) tjenestebehovet.  Uansett må annen eventuell prisbasis enn den som er 

spesifisert i tilbudsskjemaet, oppgis i tillegg til den forespurte prisbasis. 

2.2.2 Dersom leverandøren tilbyr nye tjenester i løpet av avtaleperioden, skal nye 

priser avtales før disse tas i bruk. 

2.2.3 I den grad noen av utbetalingstjenestene medfører gebyrbelastning av 

betalingsmottaker, skal dette presiseres i tilbudet. 

 

B.2.3 RENTEBEREGNING 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.3.1 Renteberegning overfor Oppdragsgiver skal skje basert på nettoforholdet i 

den sentrale hovedkonto i kontosystemet.  Leverandøren skal ikke ha float på 

Oppdragsgivers betalingsformidling.  Start og stopp av renteberegning for de 

ut– og innbetalingstjenester som inngår i denne avtalen, skal derfor som et 

minimum skje i henhold til bestemmelsene nedfelt i § 27 i Finansavtaleloven 

(Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46).   

2.3.2 Eventuelle innskuddskonti som holdes utenfor kontostrukturen, skal tilbys de 

samme rentebetingelser som de som er innenfor.  

2.3.3 Renten skal både på kredit- og debetsaldi beregnes på daglig basis basert på 

flytende markedsrente 3 måned Nibor, og Oppdragsgiver skal selv kunne 

velge renteberegningsbasis dersom flere tilbys.  Det må som et minimum 

spesifiseres rentebetingelser basert på 3 måneds NIBOR pluss/minus en 

margin.   

2.3.4 Leverandøren skal spesifisere hvordan renteberegningen skal gjennomføres 

og referanserenten fastsettes.  Det legges i utgangspunktet til grunn at 

referanserenten for en gitt måned skal fastsettes basert på et gjennomsnitt av 

referanserenten klokken 12.00 hver bankdag i måneden, at renten skal 

kapitaliseres minimum kvartalsvis, og at renteberegningen bør baseres på 

faktisk antall dager over 360 dager (act./360). 

2.3.5 Leverandøren bør tilby internrenteberegning på underkonti med de 

rentesatser Oppdragsgiver til enhver tid fastsetter.   

 

B.2.4 REVISJON 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.4.1 Den informasjon som Oppdragsgivers revisor etterspør i forbindelse med 

avtaleverket, skal gis uten kostnad for Oppdragsgiver eller revisor. Dette 

inkluderer revisors bankbrev. 

2.4.2 I den grad Oppdragsgiver ønsker det, skal Oppdragsgiver stå fritt til å be 

leverandørens interne revisor bekrefte at det faktisk er de avtalte betingelser 
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som er lagt til grunn for renteberegning og fakturering.  Bekreftelsen skal 

baseres på et representativt antall stikkprøver.  Kostnadene skal dekkes av 

leverandøren. 

B.2.5 PRODUKTER, TJENESTER, RÅDGIVNING OG 

OPPLÆRING  

B.2.5.1 Kontoutskrifter/-opplysninger 

Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.5.1.1 Oppdragsgiver skal ha tilgang til daglig transaksjonsliste ved å innhente utskrift 

elektronisk (datafil) for de konti Oppdragsgiver ønsker. Oppdragsgiver må kunne 

hente bankavstemmingsfiler i nettbanken for aktuelle bankkonti. Banken skal tilby 

bekreftelser for at filer er sendt. 

2.5.1.2 De elektroniske transaksjonslistene skal være tilgjengelige senest på morgenen 

dagen etter bokføring av transaksjonene. 

2.5.1.3 Oppdragsgiver skal ved bruk av nettbank kunne hente ut kontoopplysninger om 

bokførte transaksjoner på egen konto i form av saldo og alle 

bevegelser/transaksjoner på konto. 

 

B.2.5.2 Omnummerering 

Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.5.2.1 Dersom Oppdragsgiver velger en annen bank enn i dag, er det aktuelt å foreta 

omnummerering av innbetalinger fra gammelt til nytt kontonummer.  Leverandøren 

skal kunne tilby slik funksjonalitet.  

 

B.2.5.3  Begrensninger på innskudd og lån 

Oppdragsgiver ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både 

kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som f.eks. fondsmidler. 

 

Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.5.3.1 Oppdragsgiver skal alltid ha mulighet til å plassere sine midler andre steder enn i 

avtalebanken. Det skal følgelig ikke finnes noen begrensning for plassering av 

likvide midler utenfor avtalebanken. 

2.5.3.2 Oppdragsgiver n skal også ha anledning til å opprette driftskonti i andre banker, 

dersom dette av rent funksjonelle grunner vil være nødvendig.  

2.5.3.3 På samme måte som for plassering av likvide midler, skal det heller ikke finnes noen 

begrensninger for låneopptak og finansielle instrumenter utenfor bankavtalen. 
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B.2.6 DAGENS OG FREMTIDENS PRODUKTBREDDE 

B.2.6.1 Kontostruktur og trekkrettigheter 

Følgende krav bør innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.6.1.1 Oppdragsgiver ønsker å opprette kontosystem hvor Oppdragsgivers konti skal inngå. 

 

Kontosystemet bør bestå av en hovedkonto for innskudd, med tilhørende underkonti 

også eventuelle kreditter. Kontosystemet bør vise Oppdragsgiver nettoposisjon 

ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og eventuelle overtrekk på det øverste 

nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. 

Utenfor kontosystemet ønsker Oppdragsgiver muligheten for å opprette egne konti 

for spesielle typer bundne innskudd, for eksempel skattetrekkskonto. 

2.6.1.2 Nye Ørland kommune har foreløpig ikke behov for kassekreditt. Dersom Nye Ørland 

kommune i løpet av avtaleperioden skulle få behov for kassekreditt, skal Nye Ørland 

kommune ha mulighet for å søke tilbyder om kassekredittramme. 

 

En eventuell fremtidig kassekredittramme skal fritt kunne utnyttes til kortsiktige 

trekkrettigheter på konsernkonto for innskudd (driftskreditter).  

2.6.1.3 Det vil ikke stilles sikkerhet for en eventuell fremtidig kassekredittramme. Nye 

Ørland kommune vil bli vektet 20 % etter gjeldende BIS-regler. 

 

B.2.6.2 Betalingstjenester 

Oppdragsgiver vil ha behov for et bredt spekter av betalingstjenester.  Transaksjonstyper 

og estimerte årlige volumer er beskrevet i dette dokumentet. 

 

Transaksjonsmengden tilsier at Oppdragsgiver kan ha kostnader i forbindelse med 

betalingsgebyr. For å vurdere disse skal alle kostnader tilknyttet bruk av 

betalingsformidlingstjenester spesifiseres i samsvar med vedlagte skjema (Kapittel D 

pris).  

 

Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.6.2.1 Leverandøren skal bekrefte at de elektroniske betalingsformidlingssystemene 

er tilpasset de angitte økonomi- og IT-systemer, og datasentraler. 

2.6.2.2 Leverandøren skal bekrefte at de tilbyr relevante betalingstjenester og 

funksjonalitet, herunder forfallsregister, endrings-, stoppeinstrukser, 

kvitteringsfiler og lignende. 
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2.6.2.3 Leverandøren skal bekrefte at de tilbyr relevante løsninger og produkter på e-

fakturaområdet.   

2.6.2.4 Oppdragsgiver skal stå fritt til å kunne velge andre leverandører/ 

samarbeidspartnere innenfor eFaktura B2C eller B2B/EHF dersom dette 

skulle være hensiktsmessig.  

B.2.6.3 Nettbank/Elektronisk betalingsformidling 

Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.6.3.1 Oppdragsgiver har i dag flere betalingsterminaler. Det forutsettes at tilbyder 

eller egnet underleverandør kan tilby installasjon og drift av 

betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser 

spesifiseres ihht. dette dokumentets kapittel D.  

2.6.3.2 Ved bruk av nettbank levert av banken, vil det være en forutsetning at de 

systemer som leveres, fullt ut kan integreres med Oppdragsgivers 

reskontrosystem. 

Tilbyder skal kostnadsfritt besørge all nødvendig opplæring, endring av 

eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning. 

2.6.3.3 Nettbank skal være kompatibel med nettleseren Google Chrome 

 

Følgende krav bør innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.6.3.2 Leverandøren bør legge ved tilbud fra underleverandører på:  

- Mobilbetaling og mobilfakturering 

- Oppgjørsfunksjon og transaksjoner fra betalingsterminaler slik at oppgjør 

fra betalingsterminalene går direkte til Oppdragsgivers konto 

- Innløseravtale og betalingsløsningsavtale 

 

Tilbud på overnevnte vil ikke anses som en del av hovedbankavtalen og omfattes 

ikke av vedlegg 2 – Kontrakt.  

B.2.6.4 Kontanthåndtering 

Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.6.4.1 Oppdragsgiver og selskaper med opsjon til å tiltre avtalen skal kunne levere 

inn- og ta ut kontanter i kommunen. Det er i dag flere avdelinger som har 

behov for å levere inn skillemynt. 

 

B.2.7 DEKNINGSKONTROLL 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 
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2.7.1 Leverandøren skal foreta dekningskontroll for både manuelle og elektroniske 

betalingsoppdrag både på hovedkontoen i kontostrukturen og på de øvrige konti som 

Oppdragsgiver til enhver tid måtte spesifisere, i henhold til de krav de måtte stille. 

På nærmere angitte konti skal det ikke føres til stopp i utbetalinger hvis det er minus på 

konto. Pr i dag gjelder dette bl.a. direkte remitteringer. En skal også kunne legge inn 

sperrer mot overtrekk på definerte kontoer, eksempelvis kontoer tilknyttet 

sosialkort/kontantkort. 

 

B.2.8  KOMMUNIKASJON, KRYPTERING OG 

FORSEGLING 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.8.1 Det er en forutsetning at dataoverføring er tilstrekkelig sikret.  I den grad det stilles 

særskilte krav fra det offentlige knyttet til klientinformasjon og lignende, må 

leverandørens systemer tilfredsstille disse.   

B.2.9  DATAUTVEKSLING 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.9.1 Utveksling av data for inn- og utbetalinger mellom leverandørene og datasentralene 

skal minimum skje på daglig basis (bankdager).  Tilsvarende skal nettbanken kunne 

kommunisere med leverandørens systemer.   

 

B.2.10  KREDITTKORT/BETALINGKORT 
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 

2.10.1 Oppdragsgiver ønsker også tilbud på ulike kortløsninger (kontantkort eller liknende) 

som kan erstatte enkelte av dagens kontantkasser.  

2.10.2 Oppdragsgiver skal ha en ordning med sosialkort/ladekort hos sin fremtidige 

bankforbindelse. Det er viktig at slike kort ikke kan overtrekkes. Et slikt tilbud må 

beskrives.  

2.10.3 Oppdragsgiver ønsker at tilbyder tilbyr privatheftende kredittkort/reisekort. 

 

B.2.11 KONTAKTPERSONER  
Følgende krav skal innfris: 

Nr Beskrivelse 
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2.11.1 Det skal oppgis hvilke kontaktpersoner Oppdragsgiver vil få hos leverandør innenfor 

følgende ansvarsområder: 

 Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og kommunen 

 Kontaktperson for NAV (kommunedel). 

 Kontaktperson/er innenfor hovedområder; cash management, nettverks- og IT-

løsninger og evt. andre områder.  

 

 

B.2.12 IMPLEMENTERING AV HOVEDBANKAVTALE  
Følgende krav skal innfris: 

 

Nr Beskrivelse 

2.12.1 Implementeringsprosessen for å implementere Bjugn kommune og Ørland 

kommune i Nye Ørland kommune skal senest starte etter høsten 2019, og 

skal være ferdigstilt innen 01.11.2019. Det skal da være klart for testing, slik 

at man i god tid før overgangen til Nye Ørland kommune vet at alt fungerer 

på alle områder. 

 

2.12.2 Leverandøren skal: 

 Ved etablering av ny bankforbindelse skal tilbyder bistå i avviklingen av 

gamle konti i Bjugn kommune og Ørland kommune og opprettelsen av 

nye, herunder ferdigstille alle nødvendige dokumenter samt stå for 

innkallelse til underskrift av disse med mer. 

 Kommentere i hvilken utstrekning deres IT-løsninger kan integreres med 

de systemer som er nevnt i kapittel C, og under hvilke forutsetninger 

(grensesnitt etc.) det kan skje.  Leverandøren skal opplyse for hvilke av 

de oppgitte systemer leverandøren har utviklet 

kommunikasjonsløsninger, og hvilke som det må lages nye 

kommunikasjonsløsninger for. 

 Det skal dokumenteres/bekreftes at hovedansvarlig for gjennomføringen, 

og som vil være hovedkontakten for kommunen, har hatt tilsvarende 

ansvar tidligere. 

 Tilbyder skal forplikte seg på at tilbyder stiller med prosjektmedarbeidere 

som kan inngå i Nye Ørland kommunes prosjektgrupper for å støtte 

implementering og tilrettelegging i det tidsrom som er nødvendig. 

Forventet tidsbruk er inntil 14 dager. 

 Tilbyder skal forhåndsutfylle alle nødvendige avtaledokumenter.   
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C. GRUNNLAGSDATA 
Budsjett, økonomiplan, årsregnskap, årsrapporter og finansreglement finnes på 

kommunense hjemmesider eller kan bestilles på post@finansinnkjop.no . 

Grunnlagstallene i kapittel C baseres på statistikk, og det vil naturligvis være avvik i 

forhold til historikken i kommende avtaleperiode. Nærmere informasjon om forventet 

transaksjonsbehov og forventet likviditetssituasjon vil bli presentert i 

oppklaringsmøtet/forhandlingsmøtet. 

Dersom volumer endres i forhold til statistikk skal dette på ingen måte være grunnlag for 

endring i tilbudte priser. 

C.1  HISTORIKK BJUGN KOMMUNE 
Innbetalingsmåte Innbetalingsfordeling i dag  

(antall  siste 12 mnd) 

Standardgiro  

OCR-giro  

OCR-returfil  

Elektroniske innbetalinger uten OCR  

Avtalegiro uten melding 8503  

Avtalegiro med melding 1412  

Avtalegiro sletting av krav  

E-faktura B2C 6480 

E-faktura B2B  

Giromail  

Inngående SWIFT  3 

Kontant innbetaling (i skranke)  

Kontant innbetaling (Innskuddsautomat)  

Sum   

 

C.4.2 UTBETALINGSMÅTE 
Utbetalingsmåte Utbetalingsfordeling i dag 

(antall siste 12 mnd)  

Manuelle tjenester  

Sjekk  

Utenlandssjekk  

Brevgiro belastet konto  

Annet (spesifiser)  

Utgående elektroniske transaksjoner  

- Remittering/filoverførsel via Nets  

Lønnsoverførsel  

Filoverførsel uten melding  

mailto:post@finansinnkjop.no
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Filoverførsel m/melding  

Filoverførsel m/KID nr.  

Filoverførsel m/utbet.anv.  

Annet(spesifiser)  

- Remittering/filoverførsel via bankens system(nettbank)  

Lønnsoverførsel 8336 

Filoverførsel med strukturert melding 1908 

Filoverførsel uten melding  

Filoverførsel m/melding 1124 

Filoverførsel m/KID nr. 10365 

Filoverførsel m/utbet.anv. 16 

E-Faktura B2B  

Avtalegiro  

Kontoreguleringer, konto til konto i egen bank  

Kontoreguleringer, fra kto i egen bank til kto i annen bank  

Annet(spesifiser)  

SWIFT med IBAN  

Kontant utbetaling  

Sum   

 

 

C.4.3 DAGENS BRUK AV NETTBANK 
Tjeneste Bruk 

Antall brukere med online tilgang til banken 16 

Antall brukere med systemtilgang lokalt  

Antall konti 13 

Antall overf. av kontoinformasjon.  

Antall betalingsterminaler*  1 

Betalingsterminaler – antall transaksjoner 34 

Betalingsterminaler –antall oppgjør  

*Oppgi om betalingsterminalene er eid av fylkeskommunen eller om de leies gjennom 

banken. 

 

C.4.5 KONTANTHÅNDTERING 
Tjeneste Volum siste 12 mnd 

Nattsafeposer  

-Mynt i posene (totalbeløp)  

-Ant. Feilmerkinger  

Verditransport – henting av kontanter (antall)  
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Verditransport – levering av kontanter (antall)  

Opprettelse av depositumskonto foregående år  

Antall depositumskontoer i dag  

 

C.4.5 INNESTÅENDE – KONSERNKONTO 
 

Netto innestående på konsernkonto for alle kommunekassens konti siste dag i 

måneden for perioden januar 2018 - desember 2018: 
 

Måned i 1.000 kr Måned  i 1.000 kr 

Januar 2018 0,00 Juli 2018  86 857 

Februar 2018 0,00 August 2018 70 755 

Mars 2018 57 280 September 2018 69 419 

April 2018 91 304  Oktober 2018  90 578  

Mai 2018 65 201  November 2018 81 611 

Juni 2018 88 815 Desember 2018  135 462 

 

C.2 HISTORIKK ØRLAND KOMMUNE 
 

 

.4.1 INNBETALINGSMÅTE 
Innbetalingsmåte Innbetalingsfordeling i dag  

(antall  siste 12 mnd) 

Standardgiro Ikke oversikt 

OCR-giro 13190 

OCR-returfil Ikke oversikt 

Elektroniske innbetalinger uten OCR 0 

Avtalegiro uten melding 4772 

Avtalegiro med melding 0 

Avtalegiro sletting av krav 0 

E-faktura B2C 2588 

E-faktura B2B Ikke avtale her 

Giromail 0 

Inngående SWIFT  6 

Kontant innbetaling (i skranke) 0 

Kontant innbetaling (Innskuddsautomat) 0 

Sum   
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C.4.2 UTBETALINGSMÅTE 
Utbetalingsmåte Utbetalingsfordeling i dag 

(antall siste 12 mnd)  

Manuelle tjenester  

Sjekk 0 

Utenlandssjekk 0 

Brevgiro belastet konto 0 

Annet (spesifiser) NAV Verdikort, ikke 

data på antall 

transaksjoner her. 

Utgående elektroniske transaksjoner  

- Remittering/filoverførsel via Nets  

Lønnsoverførsel  

Filoverførsel uten melding  

Filoverførsel m/melding  

Filoverførsel m/KID nr.  

Filoverførsel m/utbet.anv.  

Annet(spesifiser)  

- Remittering/filoverførsel via bankens system(nettbank)  

Lønnsoverførsel 0 

Filoverførsel med strukturert melding 0 

Filoverførsel uten melding 0 

Filoverførsel m/melding 0 

Filoverførsel m/KID nr. 0 

Filoverførsel m/utbet.anv. 0 

E-Faktura B2B 0 

Avtalegiro 0 

Kontoreguleringer, konto til konto i egen bank Ikke oversikt 

Kontoreguleringer, fra kto i egen bank til kto i annen bank Remitteres, ikke 

oversikt på det. 

Annet(spesifiser) 0 

SWIFT med IBAN 18 

Kontant utbetaling 0, stengte kasse 2017 

Sum   

 

 

C.4.3 DAGENS BRUK AV NETTBANK 
Tjeneste Bruk 

Antall brukere med online tilgang til banken 0 
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Antall brukere med systemtilgang lokalt 10 

Antall konti 25 

Antall overf. av kontoinformasjon. 0 

Antall betalingsterminaler*  5, leie Nets 

Betalingsterminaler – antall transaksjoner 13441 

Betalingsterminaler –antall oppgjør Ca 750 

*Oppgi om betalingsterminalene er eid av fylkeskommunen eller om de leies gjennom 

banken. 

 

C.4.5 KONTANTHÅNDTERING 
Tjeneste Volum siste 12 mnd 

Nattsafeposer 254 

-Mynt i posene (totalbeløp) NOKAS har oppgjør på de 

-Ant. Feilmerkinger NOKAS har oppgjør på de 

Verditransport – henting av kontanter (antall) 0 

Verditransport – levering av kontanter (antall) 0 

Opprettelse av depositumskonto foregående år 0 

Antall depositumskontoer i dag 0 

 

C.4.5 INNESTÅENDE – KONSERNKONTO 
 

Netto innestående på konsernkonto for alle kommunekassens konti siste dag i 

måneden for perioden juni 2018 – Mai 2019: 
 

Måned i 1.000 kr Måned  i 1.000 kr 

Juni 2018  Desember 2018  

Juli 2018  Januar 2019  

August 2018  Februar 2019  

September 2018  Mars 2019  

Oktober 2018  April 2019  

November 2018  Mai 2019  
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D. PRISSKJEMA 

D. 1 KONTOORGANISERING 

 

Tilbys kontosystem i samsvar med tilbudsspesifikasjonen:  JA NEI 

Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.:  

 

Oppgi hvilke gebyrer De tar for å opprette ønsket kontosystem for Kommunen (om det er felt 

som ikke er utfylt antas det at det ikke finnes noe gebyr for dette): 

 Kroner 

Inngangsgebyr  

Årlige administrasjonsgebyr – hele systemet  

Årlige gebyr pr. underkonto  

Årlige gebyr pr. konto med rapportering  

Årlige gebyr for internrenteberegning pr. konto  

Opprettelse av nye konti pr. konto  

Avslutning av konti pr. konto  

Endring av vilkår pr. konto  

Nav (kommunedel) og Flyktningeenheten Kroner 

Abonnement hovedkonto pr år  

Abonnement sideklientkonto pr år  

Etablering av ny forvaltningskonto  

Opprettelse av depositumskonto  

Andre kostnader  

 

Oppgi eventuelle andre kostnader som vil/kan påløpe og om disponeringen av kontiene er 

underlagt bestemte vilkår: 

Jfr. Vedlegg nr.:  
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D. 2 RENTEBETINGELSER OG GEBYRER 

Spesifiser rentebetingelsene i tabellene under.  

Referanserente NIBOR 3 MND  

Netto innskudd1 margin mot basis i %  

Netto innskudd margin med 31 dagers varslingsfrist for uttak mot 

basis i % 

 

D. 2.1 Rentefastsettelsesmetode (ved bruk av referanserente): 

Spesifiser den rentefastsettelsesmetode som banken benytter. Dersom en ved referanse til 

NIBOR benytter noe annet en nominell rente hentet direkte fra skjerm (eks. omregnet fra 

365/360 til 365/365), bes dette presisert. 

Jfr. Vedlegg nr.:  

D. 2.2 Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: 

Renteberegning basert på daglig saldo:  JA  NEI 

Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.:  

 

Kapitalisering av netto innskuddsrente, ganger pr. år:  

Belastning av gebyrer ifm. betalingsformidling og lignende, 

ganger pr. år: 

 

Renteberegningsmetode:  

 

Generelle kommentarer til rentebetingelser og gebyrer: 

Jfr. Vedlegg nr.:  

                                                 
1Med netto innskuddssituasjon menes at Kommunen ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som 

overstiger totale trekk/overtrekk innenfor kontosystemet. 
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D. 3 BETALINGSFORMIDLING 

D. 3.1 Utbetalinger 

Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende utbetalingstransaksjoner til leverandører 

(transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): 

Manuelle tjenester/Blankettbasert betalingsformidling Kroner 

Sjekk     pr. belastet sjekk  

Utenlandssjekk pr. belastet sjekk  

Brevgiro belastet konto   pr. giro  

 

Remittering/filoverførsel Nets 

Medium Remittering/filoverførsel

via Nets, kroner pr. 

transaksjon 

Overførsel via bankens 

system, kroner pr. 

transaksjon 

Lønnsoverførsel   

Uten melding   

Med melding   

Med KID   

Utbetalingsanvisning   

 

Remittering/filoverføring via egen nettbanksystem, kroner pr. transaksjon 

Lønnsoverførsel  

Uten melding  

Med melding  

Med strukturert melding  

Med KID  

Utbetalingsanvisning  

Avtalegiro  

E-Faktura B2B/EHF  

Pris pr. kontoregulering  

Swift med IBAN  

SEPA utland  

Utbetaling av kontanter (fra skranke)  

Etablering av dir. remitteringsavtale Nets  

Månedspris dir. remitteringsavtale Nets  

Eventuelt andre aktuelle transaksjonsformer 

angis også 
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D. 3.2 Innbetalinger 

Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende innbetalingstransaksjoner 

(transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): 

Betalingsinstrument Kroner 

Standardgiro                                                  - pr. stk.  

OCR-giro med melding på kontoutdrag        - pr. stk.  

OCR – returfil                                                - pr. henting  

Avtalegiro uten melding                                - pr. stk.  

Avtalegiro med melding                                - pr. stk.  

Avtalegiro – sletting av krav                         - pr. stk.  

Elektroniske innbetalinger uten OCR            - pr. stk.  

Cremul                                                          - pr. stk.  

Cremuldata for bankavstemming                 - pr. stk. (eller pr. fil?)  

Giromail                                                        - pr. stk.  

Tilknytningsavgift e-faktura B2C, engangsavgift   

E–faktura B2C uten fakturahotell                          - pr. stk.  

E-faktura B2C med fakturahotell                           - pr. stk.  

E-faktura med avtalegiro                                - pr. stk.  

Tilknytningsavgift e-faktura B2B, engangsavgift   

E–faktura B2B uten fakturahotell                          - pr. stk.  

E-faktura B2B med fakturahotell                           - pr. stk.  

Mobilbetalinger i prosent av omsetning?  

Etablering OCR / Cremul  

Årsavgift OCR / Cremul  

Årsavgift avtalegiro  

Årsavgift e-faktura  

Inngående Swift fra utland  

Kontant innbetaling i skranke  

Innskudds automat  

Eventuelt andre aktuelle transaksjonsformer angis også  

 

Dersom pris på de enkelte oppdrag varierer i forhold til volum, bes dette angis i eget vedlegg. 

Jfr. Vedlegg nr.:  
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D. 3.3 Andre tilknyttede tjenester 

Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende tjenester (oppdrag som ikke er oppført med 

gebyr forutsettes å være gratis): 

Tjeneste  Enhet, spesifiser: Kroner / % 

Framskaffelse av bilag –Nettbank   

Fremskaffelse av bilag –NETS   

Nattsafepose   

Telling av skillemynt (i kroner pr. opptelling eller 

i % av opptalt beløp) pr. opptelling 

  

Myntpose (pr stk)   

Telling av skillemynt i myntpose (i kroner pr. 

opptelling eller i % av opptalt beløp) pr. 

opptelling 

  

Feilmerking av pose    

Leie av dropsafe   

Andre kostnader ved Dropsafe   

Verditransport – henting/levering av kontanter   

Eventuelle andre tjenester angis med gebyr   

 

 

D. 4 NETTBANKSYSTEMER 

Angi kostnader for tilgang og bruk av systemet (tjeneste som ikke er oppført med pris antas å 

være gratis): 

Tjeneste Enhet Kroner pr. enhet 

Innmelding/etableringsavgift Engangsbeløp  

Abonnements-/brukeravgift for tjenester, spesifiser omfang Årspris  

Pris pr. bruker/operatør Pr. bruker pr. år  

Overføring av konto-informasjon Pr. overførsel  

Andre variable kostnader tilknyttet bruk av elektronisk bet. 

form., spesifiser: 

  

 
INFORMASJONSTJENESTER 

Spesifiser nærmere i eget vedlegg hvilke informasjonstjenester som vil kunne være tilgjengelig 

innenfor det bedriftsterminalsystemet som tilbys. 
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D. 5 BETALINGSTERMINALER OG MOBILBETALING 

Angi (bank)kostnader for Kundens bruk av terminaler  

Transaksjonskostnader betalingsterminaler  

Andre bankkostnader betalingsterminaler  

  

Transaksjonsgebyr (bank) for mottak av mobil betaling  

Transaksjonsgebyr (bank) for innbetaling fra mobilfaktura  

Andre bankkostnader bobilbetaling/mobilfaktura  

 

Eventuelt andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og 

kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: 

Jfr. vedlegg nr.:  

 

 

D. 6 KONTOKORT/SOSIALKORT OG KREDITTKORT/REISEKORT 

Angi kostnader for kommunens bruk av kontokort Kroner 

 

Innkjøpskostnad kort  

Etableringsgebyr  

Abonnement pr bruker pr år  

Pris pr utsendt kort  

Pris pr fylling  

Pris pr transaksjon  

Andre kostnader med kort  

Kontantkort pr. kort  

Kontantkort pr. bruk  

 

Angi kostnader for kommunens bruk av 

reisekort/kredittkort  

Privatheftende 

 

Firmaheftende 

 

Innkjøpskostnad kort   

Etableringsgebyr   

Årsavgift   

Varekjøp Norge   

Varekjøp Utland   

Kontantuttak Norge   
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Kontantuttak Utland   

Overføring fra kredittkort til konto   

Kurspåslag   

Overtrekksomkostninger   

Fakturagebyr   

Rente på trekk   

«Book now - pay later» pr transaksjon*   

Andre kostnader med kort   

 

*Kostnad for at flybilletter først belastes kortet på avreisedato 

 

D. 9 UTFYLLENDE BESKRIVELSER 
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VEDLEGG 1 

KONTRAKT 
 

 HOVEDBANKAVTALE  

 

For perioden 01.01.2020 til 31.12.2022, 

 

med ensidig opsjon for Kunden på forlengelse i perioden 01.01.2023 til 31.12.2023 

 

er inngått mellom: 

 

 

_________________________________ 

(heretter kalt Leverandøren) 

 

___________________________________________ 

(organisasjonsnummer/personnummer) 

 

og 

 

 

Nye Ørland kommune 

(heretter kalt Kunden) 

 

 

 (organisasjonsnummer) 

 

Sted og dato: 

 

______________________________ 

 

 

 

 ____________________________  ____________________________ 

                 Leverandørens underskrift                Kundens underskrift 

Navn: (skriv med trykte bokstaver)  Navn:  

Tittel: (sett inn tittel)    Tittel:                

 

 

De undertegnede innestår for å ha tilstrekkelig fullmakt til å signere Kontrakten 

med bindende virkning for respektive Leverandør og Kunden. 

 

Kontrakten undertegnes i to eksemplarer, en til hver part 
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1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

1.1. Definisjoner  

Avtaledokument er dette dokumentet med generelle vilkår, som er undertegnet av Partene og som 

bekrefter inngåelsen av Kontrakten.  

 

Generelle vilkår er betegnelsen på foreliggende dokument.  

 

Kunden er: Nye Ørland kommune, eventuelt inkludert de kommunale virksomheter og selskaper 

som er spesifisert i vedleggene.  

 

Leverandør er: 

 

Kontrakten betyr Avtaledokumentet og de vedlegg som fremgår i punkt 1.2.  

 

Tjenesten er betegnelsen på de tjenester som skal ytes etter Kontrakten.  

 

Bestilling er den enkelte bestilling som foretas innenfor rammene i foreliggende avtale.  

 

Part er Kunde eller Leverandør etter Kontrakten. 

 

1.2. Kontraktens dokumenter 
 

Kontrakten består av Avtaledokumentet og følgende vedlegg: 

 

Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei): Ja Nei 

Vedlegg 1: Konkurransegrunnlaget   

Vedlegg 2: Leverandørens tilbud og eventuelt revidert tilbud   

Vedlegg 3: Underliggende avtaler for de enkelte Tjenester: 
Vedlegg 3.1:  
Vedlegg 3.2:  
Vedlegg 3.3:  
Vedlegg 3.4:  
Vedlegg 3.5:  
Vedlegg 3.6:  
Vedlegg 3.7:  
Vedlegg 3.8:  
Vedlegg 3.9:  

  

Andre vedlegg:   

  

1.3.  Motstrid  

Ved motstrid mellom Kontraktens dokumenter skal følgende rangorden gjelde:  

 Avtaledokumentet med generelle vilkår 



35 

 

 

 Konkurransegrunnlaget 

 Leverandørens tilbud og eventuelt revidert tilbud. Det anses ikke å være motstrid mellom 

konkurransegrunnlaget og tilbudet/revidert tilbud i de tilfeller hvor det uttrykkelig framgår av 

tilbudet/revidert tilbud at det er gjort avvik fra konkurransegrunnlaget.  

 Eventuelt andre underliggende avtaler fra Leverandør, herunder Leverandørens 

produktspesifikasjoner, nettbankavtale, (konsern)kontosystemavtale, kontoavtaler og 

oppgjørsgarantiavtale, se opplisting under punkt 1.2. 

 Endringer i avtaledokumenter etter avtaleinngåelsen. 

 

1.4. Generelt  

Kontrakten gjelder for alle leveranser av Tjenester til Kunden.  

 

Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller 

fakturaer, aksepteres ikke i den grad de strider mot disse Generelle vilkår for kjøp av Tjenester.  

 

Leverandøren er Kundens hovedleverandør av dagligbanktjenester. Med dette menes Tjenester 

som er spesifisert i konkurransegrunnlaget.  

 

Kunden står fritt til å benytte andre banker, finansinstitusjoner og rådgivere knyttet til 

kommunens finansforvaltning. Kunden kan innenfor dette fritt ta opp lån eller plassere likviditet 

utenfor kontosystemet i banken.  

 
 

1.5. Partenes kontaktpersoner  

Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne 

av Parten i alle saker som angår gjennomføringen av Kontrakten. Partenes kontaktpersoner er: 

 

Hos Kunden: Hos Leverandøren: 

Navn:  Navn: 

Stilling:  Stilling: 

Telefon: Telefon: 

E-post:  E-post:  

 

1.6. Kommunikasjon  

Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser 

skal besvares uten unødig opphold.  

 

Varsel skal gis skriftlig. Varsel som er innført i omforent referat eller protokoll fra møte mellom 

partene, regnes som skriftlig varsel. 
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Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring, og sikkerhetskopiering av 

dokumenter og annet materiale av betydning for Tjenesten uansett form, herunder e-post og annet 

elektronisk lagret materiale. 

 

2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER  
Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av 

anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i 

overensstemmelse med kravene i Kontrakten, være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte 

formål. 

 

Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og 

opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på 

Kundens anmodning legge frem dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger.  

 

Hvis Leverandøren overlater deler av Tjenesten til nye underleverandører skal Kunden snarest 

underrettes. Ved vesentlige endringer kan dette bli gjenstand for oppsigelse av hele eller deler av 

avtalen. Produksjon av Tjenester innenfor konsernet/alliansen anses ikke som en overlatelse av 

deler av Tjenesten til underleverandører.  

 

Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell 

godkjennes av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt 

personell skal bekostes av Leverandør.  

 

 

3. KVALITETSSIKRING  
Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På 

forespørsel skal Leverandør dokumentere systemet for Kunden.  

 

Kunden skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandøren og eventuelle underleverandører. 

Leverandøren plikter å bidra vederlagsfritt ved gjennomføring av slik revisjon. 

 

Dersom det avdekkes at kvaliteten på Leverandørens leveranser av Tjenester ikke er i samsvar 

med de krav som framgår av kontrakten, kan Kunden kreve at Leverandøren iverksetter 

korrigerende tiltak for å få leveransen innenfor aktuelle krav. 

  

Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør mislighold. Unnlatelse av å iverksette 

korrigerende tiltak som enkeltvis eller samlet er av vesentlig art, utgjør vesentlig mislighold.  

 

4. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  
Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt Kundens eventuelle særlige HMS 

krav. Leverandør plikter å informere personell omfattet av Kontrakten om Kundens til en hver tid 

gjeldende HMS krav og retningslinjer, og sikre at disse etterleves. 

 
Med HMS menes Helse, Miljø og Sikkerhet. Miljøforhold som utslipp til luft, jord og vann, 

energibruk, avfall og materialvalg er inkludert i begrepet.  
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5. DOKUMENTASJON 
All dokumentasjon Leverandøren skal levere i henhold til konkurransegrunnlaget utgjør en 

integrert del av Tjenesten.  

 

Kunden beholder eventuell eksklusive rettigheter til særskilt utviklede tjenester, når dette er avtalt 

spesielt og Kunden har dekket kostnadene med tjenesteutviklingen. 

 

Leverandør garanterer at han har rett til å benytte alle sine innsatsfaktorer, herunder tredjepersons 

eiendomsbeskyttede løsninger, og at andres rettigheter ikke vil bli krenket ved gjennomføringen 

av Kontrakten. Leverandør er ansvarlig for følger av eventuelle brudd på tredjemanns rettigheter 

og skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav som følge av brudd på tredjemanns rettigheter.  

 

6. ENDRINGER / REFORHANDLINGER 
Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Kunden kreve 

kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i 

implementeringsplanen.  

 

Har Leverandøren forslag til endringer, skal Kunden varsles skriftlig så snart dette blir klart for 

Leverandøren.  

 

Vederlag for endringer i kvalitet skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser 

og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle 

særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn for forhandlingene.  

 

Endringer skal være godkjent av Kunden ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.  

 

Kontrakten bygger på lovverk og markedsforhold (blant annet pengemarkedet) på tidspunktet for 

avlevering av tilbudet. Ved vesentlige endringer i de kredittpolitiske rammebetingelser 

(eksempelvis innføring av bindingskostnader fra Norges bank, innføring av utlånsrestriksjoner, 

endring av reglene for bankens avgift til sikringsfond eller lignende) som medfører at 

opprettholdelse av avtalen blir vesentlig mer tyngende for en part enn forutsatt ved 

avtaleinngåelsen, har partene hver for seg rett til å reise krav om reforhandling av avtalen. 

Formålet med bestemmelsen er at partenes totale gjensidige forpliktelse skal tilsvare forholdene 

ved avtalens inngåelse.  

 

Ovenstående bestemmelse om endringer og reforhandlinger gjelder tilsvarende for samtlige 

underliggende avtaler i vedlegg, samt for eventuelle underliggende avtaler som måtte bli inngått i 

avtaleperioden. 
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7. LEVERANDØRS PERSONELL  
Leverandøren har ansvaret for at personellet utfører Tjenesten, slik dette er definert i Kontrakten, 

på en faglig forsvarlig, profesjonell og tilfredsstillende måte. Leverandøren har under enhver 

omstendighet ansvaret for at alt personell han foreslår har den nødvendige kompetanse i 

forbindelse med den avtalte Tjenesten til Kunden. Personell som Leverandør benytter til drift og 

service må ha nødvendige autorisasjoner og kompetanse.  

 

 

Leverandør er ansvarlig for at fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, og 

sertifikater e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Kunden har på anmodning rett til å 

få bekreftet slike opplysninger.  

7.1. Arbeidstillatelse  

Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige 

arbeidstillatelser.  

7.2. Arbeidstid  

Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes.  

 

8. REISEKOSTNADER  
Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter.  

 

 

9.  PRISER 
Avtalte priser fremkommer i tilbudene under punkt 1.2. Prisene skal være faste gjennom 

avtaleperioden. 

 

Det gis anledning til en suspendering av den avtalte renteberegningsmekanisme under helt 

spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees 

uegnet til sitt formål. Dette kan bare skje etter forhandling. 

 

Enhetsprisene skal være uavhengige av antall transaksjoner som faktisk utføres.  I den grad 

forretningsvolumene og produktbruken i kontraktsperioden avviker fra estimerte volumer i 

konkurransegrunnlaget, skal dette ikke være basis for å endre de tilbudte priser.   

 

 

10.FAKTURERING 
Fakturering skal skje i henhold til krav angitt i konkurransegrunnlaget.  

 

Fakturerings-, administrasjonsgebyr og lignende aksepteres ikke.  
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Kunden forbeholder seg retten til å kreve e-faktura levert på nærmere spesifisert format i løpet av 

avtaleperioden. Alle fakturaer skal være påført avtalte referanser og skal klart angi hva beløpet 

gjelder. Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. 

 

11.BETALINGSBETINGELSER  
Fakturering kan skje med bakgrunn i dokumenterte utførte Tjenester. Det kan avtales direkte 

debitering av konto, men krav til dokumentasjon om hva belastningen inneholder er den samme 

som ovenfor. 

 

Kunden gis kreditt ut leveringsmåned pluss 30 dager, bortsett fra renter og gebyrer som kan 

belastes etterskuddsvis hvert kvartal. 

 

Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag.  

 

Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, samt for omtvistet eller 

utilstrekkelig dokumenterte poster i fakturabeløpet, likevel ikke mer enn det den omtvistede eller 

utilstrekkelig dokumenterte delen av fakturaposten utgjør.  

 

Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet 

synes å utgjøre av det samlede vederlaget.  

 

Leverandør skal innen 60 dager etter at kontraktsperioden/opsjonsperioden er utløpt sende 

sluttfaktura. Sluttfakturaen skal dekke alle Leverandørs krav i henhold til Kontrakten. Krav som 

ikke er tatt med i sluttfakturaen kan ikke senere gjøres gjeldende.  

12.FORSINKET BETALING  
Ved forsinket betaling skal Kunden svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov 

om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.  

 

13.MØTER OG RAPPORTERING  
Leverandøren vil etter avtale arrangere og lede regelmessige møter med Kunden for å gå gjennom 

status, aksjoner, og eventuelle avvik i leverandørens arbeid. Som minimum holdes det halvårige 

møter og ellers ved behov. Møtereferatene skal skrives av Leverandøren og skal være kortfattet, 

samt angi hvem som er ansvarlig for aksjoner og tidsfrister for disse. Referatet sendes Kunden for 

eventuelle kommentarer senest 5 arbeidsdager etter møtet. 

Dersom en Part finner det nødvendig, kan Parten med minst 7 (syv) virkedagers varsel innkalle til 

møte med den annen Part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført 

på. 

 

Leverandøren skal utarbeide statistikk og øvrig rapportering i tråd med Konkurransegrunnlaget. 
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14.RAPPORTERING TIL OFFENTLIGE 

MYNDIGHETER  
Leverandøren skal sørge for å oppfylle sin rapporteringsplikt fastsatt i eller med hjemmel i lov 

eller forskrift til offentlige myndigheter. Leverandøren plikter å sørge for at alle 

underleverandører i nedstigende linje rapporterer til offentlige myndigheter i henhold til 

gjeldende lover og forskrifter.  

 

Kunden skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader påført Kunden som følge av 

Leverandørens manglende oppfyllelse av sin rapporteringsplikt. Kunden forbeholder seg retten til 

å motregne slike kostnader sammen med et administrasjonsgebyr, mot beløp Leverandøren måtte 

ha til gode hos Kunden.  

15.KONTRAKTSBRUDD  

15.1. Forsinkelse  

Det foreligger forsinkelse dersom Leverandør ikke leverer Tjenesten til avtalt tid, med mindre 

forsinkelsen skyldes forhold hos Kunden.  

 

15.2. Virkninger av forsinkelse  

Ved forsinkelse eller antatt forsinkelse skal Leverandør uten ugrunnet opphold gi Kunden 

skriftlig melding om dette. Meldingen skal oppgi årsaken til forsinkelsen, samt når Tjenesten vil 

bli utført.  

Får Kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at Leverandør fikk eller burde ha fått 

kjennskap til hindringen, kan Kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om 

meldingen hadde kommet frem i tide.  

15.3 Mangler  

Leverandør er ansvarlig for enhver mangel ved leveranse av Tjenesten.  

 

Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn 

12 måneder etter at Tjenesten er utført. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende 

reklamasjonsfrist fra det tidspunktet utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper 

ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for korrekt 

kontraktsoppfyllelse.  

15.4 Virkninger av mangler  

Dersom Kunden reklamerer skal Leverandør starte utbedring av mangelen omgående. Utbedring 

kan utsettes dersom Kunden har saklig grunn for å kreve det. Utbedring skal gjennomføres uten 

kostnader for Kunden.  

 

Dersom Leverandør ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Kunden berettiget til selv, 

eller ved andre, å foreta utbedring for Leverandørs regning og risiko, eller kreve prisavslag. Det 
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samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for Kunden å avvente Leverandørs 

utbedring. I slike tilfeller skal Leverandør underrettes skriftlig før utbedring iverksettes.  

 

Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er begrenset 

til direkte tap, med mindre Leverandør eller noen han svarer for har utvist grov uaktsomhet eller 

forsett.  

Kunden kan heve Kontrakten dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I slike 

tilfeller kan Kunden motsette seg Leverandørs tilbud om utbedring.  

15.5 Vesentlig kontraktsbrudd 

Hver av partene kan heve Kontrakten ved vesentlig mislighold fra den andre Partens side. 

Leverandørs konkurs, insolvens, brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger som for 

eksempel vesentlig endret kreditt-rating uten tilstrekkelig tilfredsstillende sikkerhet, gjentatte 

brudd på instrukser eller brudd på offentlige lover og regler, svik, forsømmelse eller andre 

forhold som bryter med tillitsforholdet til Kunden, eller forsinkelse eller mangler som medfører at 

Kundens formål med Kontrakten ikke oppnås, utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. 

  

Skadesløsholdelse 

Leverandør skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav som følge av skade på Leverandørs 

eiendom og krav fra eget eller tredjemanns personell.  

Videre skal Leverandør holde Kunden skadesløs for ethvert krav som skyldes skade på miljø, 

tredjepersons eiendom eller brudd på tredjemanns retter.  

Partene skal gjensidig informere hverandre når krav som vedrører den annen Part er fremmet av 

tredjemann. 

 

16.FORCE MAJEURE  
Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse 

skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha 

tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av.  

 

Skyldes forsinkelsen eller mangelen en tredjeperson som Leverandør har gitt i oppdrag helt eller 

delvis å utføre Tjenesten, er Leverandør fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville vært 

fritatt etter forrige punkt.  

 

Dersom Force Majeure situasjonen varer lenger enn 60 dager har partene rett til å heve 

Kontrakten ved å melde dette skriftlig til den andre Parten.  

17.OPSJON  
Andre kommunale virksomheter som ikke omfattes av Kontrakten på signeringstidspunktet, 

herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Kunden, eventuelt i 

samarbeid med en eller flere kommuner, skal ha rett, men ikke plikt, til å knytte seg til 

Kontrakten.  

 

Dersom kommunen i avtaleperioden omdanner deler av egen virksomhet til 100 % eid 
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aksjeselskap, skal også de nye AS'ene ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale til samme vilkår 

som kommunen. 

 

Dersom Kunden utøver opsjon på forlengelse i perioden 01.01.2023 – 31.12.2023. skal 

Kontrakten forlenges på de samme vilkår og betingelser som følger av Kontrakten. Dersom 

Kunden ønsker å benytte opsjonen skal Kunden varsle Leverandør innen 180 dager før utløpet av 

kontraktsperioden, eller starten på opsjonsperioden.  

 

18. KONFIDENSIALITET  

 

Informasjon som Partene blir kjent med om den andre Parten i forbindelse med Kontrakten og 

gjennomføringen av denne, som ikke er allment kjent, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres 

tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den andre Parten.  

 

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som 

kreves framlagt i henhold til lov eller forskrift. Om mulig, skal den andre Parten varsles før slik 

informasjon gis. Parten skal ta nødvendig forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får 

innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.  

 

Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på 

Partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Kontrakten. Partene kan bare overføre 

taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er 

nødvendig for gjennomføring av Kontrakten, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet 

tilsvarende denne bestemmelsen.  
 

Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne Kontrakt, eller benytte Kunden som 

referanse, uten Kundens skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  

Brudd på denne bestemmelsen ansees som kontraktsbrudd. Brudd på bestemmelsen som enkeltvis 

eller samlet er vesentlig, anses som vesentlig kontraktsbrudd.  

 

Taushetsplikten gjelder også etter at Kontrakten er inngått. 

19.OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN  
Partene kan ikke overdra Kontrakten, helt eller delvis, uten den andre Partens samtykke. Slikt 

samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn.  

20.LOVVALG OG VERNETING  
Kontrakten reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende Kontrakten skal løses etter 

norske rettergangsregler.  

 

Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som ikke løses ved 

forhandlinger, skal bringes inn for vanlige domstoler. Som verneting vedtas Romsdal tingrett.  
 

 

  



43 

 

 

VEDLEGG 2 
 

Tilbudsskjema  
 

1. Tilbyder 

 
bedriftsnavn: 

 
 

 
org.nr.: 

 
000 000 000 

 
ansvarlig for tilbudet: 

 Telefon: 00 00 00 00 

 
e-post: 

@ Mobil: 00 00 00 00 

 

postadresse: 
 

 

 
2. Vedståelsesfrist 
Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og aksepterer en vedståelsesfrist i 

samsvar med konkurransegrunnlagets punkt A.6 (siste setning) 

dato:  
signatur/ 

stempel: 

 

 

 

3. Erklæring 
Hele konkurransegrunnlaget (herunder alle vedlegg) er lest/forstått og det tas 
ingen forbehold mot konkurransegrunnlaget:  

dato:  
signatur/ 
stempel: 

 
 

 
eller 

 
Hele konkurransegrunnlaget (herunder alle vedlegg) er lest/forstått og det tas 
følgende forbehold mot konkurransegrunnlaget:  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

dato:  
signatur/ 
stempel: 

 
 

 



Arkiv:  004-7817/2019 
Dato:  05.06.2019 
Saksbehandler:  Marit Knutshaug Ervik

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
19/13 Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og 

Bjugn kommuner 
11.06.2019 

 Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner  
 

 
 
ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2018 - PROSJEKT 
KOMMUNESAMMENSLÅING NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 
Fellesnemnda vedtar Årsrapport og årsregnskap 2018 for Prosjekt kommunesammenslåing 
nye Ørland kommune. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Prosjektleder legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2018. 
 
Årsrapporten er prosjektleders presentasjon av 2018 for Prosjekt kommunesammenslåing nye 
Ørland kommune for Fellesnemnda. Rapporten er også ment å fungere som et 
informasjonsdokument for andre interesserte. 
 
Folkehelsevurdering 
Det er viktig å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg i nye Ørland kommune 
jf. Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018-2019).  
 
Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen mener at det i 2018 ble lagt et godt grunnlag for å bygge kommunene 
sammen til nye Ørland kommune.  
 
Fra januar til mai ble prosjektet drevet av en prosjektledelse bestående av rådmenn, 
prosjektmedarbeidere og hovedtillitsvalgte. Arbeidet ble delt inn i ulike faser/oppdrag og i 
stor grad båret fram av prosjektmedarbeiderne. Fra 1. mai tiltrådte prosjektleder som 
bygde videre på det grunnlaget som var gjort. Prosjektleder ansatte to 
prosjektmedarbeidere i 50% stilling hver. 

Arbeidet i de ulike oppdragene har blitt løst ulikt innen de ulike fagretningene. Det har vært 
ulik grad av involvering av ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet og enkelte fagretninger 
har lagt ned større arbeidsinnsats enn andre. Oppdragene og tiden for mulige 
gruppearbeid har naturlig nok også vært noe kortere for oss enn andre 
sammenslåingsprosesser.  
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I andre halvår 2018 ble det utredet, drøftet og besluttet overordnet struktur for strategisk 
ledelse, stillingsbeskrivelser for strategisk ledelse, utvalgskrets for de enkelte rollene, og 
innplassering av kommunalsjefer.  

Det har også vært arbeidet med å framskaffe et objektivt syn på en framtidig felles 
økonomi for nye Ørland kommune med bistand fra eksterne aktører. Administrasjonen har 
gitt faglige råd til fellesnemda om hvordan kommunene burde innrette sin økonomi for 2019 
og i økonomiplanen 2019-2023. Fellesnemda besluttet sine uttalelser til kommunenes budsjett 
og økonomiplaner. 

I prosjektbudsjettet 2018 var det satt av vesentlige midler innenfor ikt som ikke ble benyttet. 
Det ble budsjettert for ambisiøst med tanke på tempo og mulig gjennomføring. Summen av 
midlene er overført til 2019 og vil bli benyttet til det samme formålet. 

 

 

 
 
 

Vedlegg: 
1 Årsrapport og årsregnskap 2018 - Prosjekt kommunesammenslåing nye Ørland 

kommune 
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Forord 

Årsrapporten tar for seg fremdrift og status for prosjektet kommunesammenslåing nye Ørland 
kommune i 2018, og har til hensikt å vise status på hvor langt prosessen med å bygge nye 
Ørland kommune har kommet. Den har også til hensikt å gi en tilbakemelding til Fellesnemnda 
på den politiske plattformen som ble vedtatt 26.10.2017 og politiske vedtak i 2018. 
 
I tillegg til prosjektleders egne betraktninger, tar også rapporten opp i seg betraktninger fra 
tillitsvalgte og fra leder av fellesnemnda som har vært en del av prosessen og fulgt den svært 
tett i 2018. Hensikten er at flere sider av sammenslåingsprosessen blir belyst, for fortsatt å 
bidra til en åpen prosess og sette søkelys på viktige problemstillinger og milepæler i prosessen 
så langt. 
 
Prosjektleder håper at leseren finner årsrapporten både interessant og nyttig, og at den gir et 
innblikk i prosessen tilknyttet etablering av nye Ørland kommune. Rapporten er bygd opp 
etter mål i Prosjektplan for sammenslåingsprosessen behandlet i Fellesnemnda 18.01.2018.  
 
Kommunesammenslåingsprosjektet har i 2018 i stor grad pågått på siden av de to formelle 
organisasjonene som kommunene Ørland og Bjugn har representert. Det er ikke de samme 
formelle krav til å levere en årsrapport som det har for kommunene, der krav til årsberetning 
er hjemlet i Kommunelovens § 48. Det anses allikevel behov for en årsrapport knyttet til 
sammenslåingsprosjektet, slik at forhold som er av vesentlig betydning for den nye kommunen 
settes fokus på og følges opp videre. 
 
Det er ikke levert statusrapporter i 2018 på prosjektet, men det er gitt orienteringer på 
prosjektet på møter i arbeidsutvalg og fellesnemnda, og gjennom nyhetsbrev som har gått til 
ansatte og politikere. Prosjektledelsen bruker et prosjekteringsverktøy som gir en oversikt 
over oppgaver, hva som er utført og hva som gjenstår.     
 
Sammenslåingsprosessen for nye Ørland kommune er basert på erfaringer fra tidligere og 
pågående sammenslåingsprosesser med mål om å lære av andre, slik at man kan avdekke 
fallgruver og suksessfaktorer i kommunesammenslåingsprosessen.  
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1. Oppsummering ved prosjektleder/rådmann 

Stortinget vedtok i juni 2017 å slå sammen Ørland og Bjugn kommuner. Den politiske situasjonen 

på Stortinget gjorde at det påfølgende Stortingsvalget i 2017 ville kunne få betydning for hvordan 

Stortinget forholdt seg til dette vedtaket. Dette ga kommunene en avventende holdning til 

sammenslåingsarbeidet fram til valgresultatet forelå i september 2017.  Det var derfor først i 

2018 at nye Ørland kommune for alvor begynte å ta form.  

Vår kommunesammenslåing hadde slik sett to utfordrende utgangspunkt. For det første kom vi 

senere i gang og ble presset på tid, og for det andre var sammenslåingen bestemt av andre enn oss 

selv. Nye Ørland skulle altså bygge en felles organisasjon med to styrer som i utgangspunktet 

hadde vedtatt andre retninger, på kortere tid enn andre kommunesammenslåinger.  

For å lykkes med dette har det vært viktig å bygge felles ståsted. Ørland og Bjugn kommuner er et 

felles bo -og arbeidsmarked, der slektsbånd og vennskap går på tvers av kommunegrensa.  

I fellesnemda, i kommuneorganisasjonen og i befolkningen har det vært viktig å bli enda bedre 

kjent med hverandre og vinne hverandres tillit.  

Fra prosjektledelsen side har vi ønsket å bidra til det. Å bygge tillit har for oss handlet om å skape 

gode åpne prosesser, ta faglige begrunnede valg, mene det samme i ulike rom og vise lojalitet mot 

beslutninger som er tatt etter gode prosesser. Samtidig har vi hele tiden minnet oss om hvorfor vi 

er her; for å skape gode tjenester for våre innbygger, skape bolyst og næringslyst. 

Fra januar til mai ble prosjektet drevet av en prosjektledelse bestående av rådmenn, 

prosjektmedarbeidere og hovedtillitsvalgte. Arbeidet ble delt inn i ulike kartleggingsfaser og i stor 

grad båret fram av prosjektmedarbeiderne. Fra 1. mai tiltrådte undertegnede som prosjektleder 

som bygde videre på det grunnlaget som var gjort.  

Som prosjektleder ansatte jeg to prosjektmedarbeidere i 50% stilling hver. Det ble ansatt 

prosjektmedarbeidere som hadde kommunalsjefroller i de respektive kommunene og som også 

hadde vært involvert i prosjektet allerede. Dette har etter prosjektleders syn vært betydningsfullt 

for arbeidet og sikret kontinuitet og framdrift, kommunikasjon og innsikt, og kvalitet i ulike 

prosesser i en utfordrende fase av prosjektet. 

Det er utfordrende å bygge en felles kultur og velge en felles ny struktur ut fra to ulike 

organisasjoner der jeg som prosjektleder ikke har linjeledelse eller fullmakter i organisasjonen. 

Jeg vil berømme dagens rådmenn for løpende løsningsorientert samarbeid gjennom hele året. 

Uten deres vilje og evne til å lykkes i dette arbeidet ville dette blitt svært vanskelig. 

Det har også vært avgjørende med et godt samarbeid med tillitsvalgte. Vi har hatt ukentlige møter 

med hovedtillitsvalgte og vi har ønsket å ha med oss tillitsvalgte i våre prosesser. Tillitsvalgte har 

gjort oss bedre og har vært betydningsfull for å skape en god organisasjon. Jeg vil også berømme 

ansatte for øvrig. De aller fleste har vist stor grad av endringsvilje og håndtert den løpende 

usikkerheten i prosessen på en konstruktiv måte. 

Arbeidet i de ulike oppdragene i kartleggingsfasene ble løst ulikt innen de ulike fagretningene. Det 

var ulik grad av involvering av ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet og enkelte fagretninger la 
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ned større arbeidsinnsats enn andre. Kartleggingsfasene og tiden for mulige gruppearbeid ble 

naturlig nok også kortere for oss enn andre sammenslåingsprosesser.  

I andre halvår ble det utredet, drøftet og besluttet overordnet struktur for strategisk ledelse, 

stillingsbeskrivelser for strategisk ledelse, utvalgskrets for de enkelte rollene, og innplassering av 

kommunalsjefer.  

Vi arbeidet også med å framskaffe et objektivt syn på en framtidig felles økonomi. Her fikk vi faglig 

drahjelp fra eksterne aktører. Vi i administrasjonen ga våre faglige råd til fellesnemda om hvordan 

kommunene burde innrette sin økonomi for 2019 og i økonomiplanen 2019-2023. Fellesnemda 

besluttet sine uttalelser til kommunenes budsjett og økonomiplaner. 

I prosjektbudsjettet 2018 hadde vi satt av vesentlige midler innenfor ikt som ikke ble benyttet. 

Det ble budsjettert for ambisiøst med tanke på tempo og mulig gjennomføring. Summen av 

midlene overføres til 2019 og vil bli benyttet til det samme formålet. 

Prosjektledelsen har i 2018 intervjuet formannskapene om forventninger til sammenslåingen, 

intervjuet erfarne prosjektledere som lå foran oss i sammenslåingsløypa, etablerte kontakt med 

en PHD-kandidat på kommunesammenslåing og etablert nye prosjektverktøy for å gjøre en så god 

jobb som vi evner. 

En kommunesammenslåing som ikke er selvvalgt starter med større politiske 

interessemotsetninger, med flere politiske hensyn som skal balanserer og med mindre tillit 

mellom parter enn i frivillige sammenslåingsprosesser. Jeg vil takke fellesnemda og 

arbeidsutvalget for samarbeidet, for at de har adressert krevende diskusjoner på skikkelig vis og 

for at de uke for uke har nærmet seg hverandre. 

Jeg tror man i 2018 la et godt grunnlag for å bygge kommunene sammen til nye Ørland kommune. 

 

 
Emil Raaen  
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2. Prosjektregnskap 2018 
 
I tråd med inndelingslovens § 15 har vi mottatt tilskudd til dekning av engangskostnader etter 
standardisert modell.  Støtten gis for å dekke kommunenes kostnader ved den forestående 
sammenslåingen, men det er ikke spesifisert ytterligere krav til bruk av midlene. 
 
Fellesnemda vedtok i møtet 26/10 budsjettet for 2018.  Regnskap for 2018 er satt opp likt 
budsjett 2018, dette iht kommuneloven.  Vi har følgende oppsett over bruken av de tildelte 
midlene: 
 

 Regnskap Budsjett 
 2018 2018 

Prosjektkostnader inkl IKT 
                     
2 875 798,51                    4 840 000,00  

Godtgjørelse folkevalgte 
                       
 296 645,97                       500 000,00  

Møtekostnader 
                        
 111 949,73                         75 000,00  

Godtgjørelse tillitsvalgte                       500 000,00  

Opplæring/kurs 
                          
    11 585,00                       200 000,00  

Arbeid med sammenslåing av 
fellesrådene 

                        
 250 000,00                       250 000,00  

Sum 
                     
3 545 979,21                    6 365 000,00  

 
 
 
Fondet for «Engangskostnader ved kommunesammenslåing» har hatt følgende utvikling: 
 

Avsatt på fond (2.5100.800) pr 1/1-2018                  20 096 144,80  

Brukt 2018                   -3 545 979,21  

Beholdning på fond (2.5100.800) pr 31/12-2018 16 550 165,59  

 
 
 
Det er mottatt infrastrukturmidler på kr 4.000.000 for begge kommunene og beløpet er avsatt på 
fond (2.5100.801).  Kommunene har søkt om støtte til etablering eller forbedring av veier og 
digitaliseringstiltak.   
Fondet for «Infrastrukturmidler» har hatt følgende utvikling: 
 

Avsatt på fond (2.5100.801) pr 1/1-2018                     4 000 000,00  
Brukt 2018                        

Beholdning på fond (2.5100.801) pr 31/12-2018                     4 000 000,00  
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Regionsentertilskuddet ble av Fellesnemda i sak 18/10 vedtatt brukt som følger: 
 

Formål Kroner 
Tre politiske delprosjekt 3* 0,5 mill kroner 1,5 mill 
Fellesnemd og AU 0,5 mill 
Styrking administrasjonen 2*0,75 mill kromer 1,5 mill 
Administrative grupper kultur 0,3 mill 
 3,8 mill 

 
Fratrukket styrkingen av administrasjonen står det da igjen 2,3 mill kroner.  Dette ble avsatt på 
fond og følgende er brukt i 2018: 
Politisk delprosjektgruppe - politisk organisering               kr 16.221,60 
Politisk delprosjektgruppe – samfunnsutvikling  kr 10.694,40 
Politisk delprosjektgruppe – samferdsel   kr 21.293.65 
SUM        kr 48.469,75 
 
Fondet for «regionsentertilskudd» har hatt følgende utvikling: 

Avsatt på fond (2.5100.802) pr 1/1-2018  
Avsatt på fond i 2018                     2 300 000,00  

Brukt 2018                          48 479,65  

Beholdning på fond (2.5100.802) pr 31/12-2018                     2 251 520,35  

 
 
Sammenslåingsprosjektet har mottatt kr 500.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen.  
Bakgrunnene for tildelingen er et ønske om å styrke forutsetningene for å lykkes med Stortingets 
vedtak om sammenslåing av kommunene.  Sammenslåingen baserer seg på et nasjonalt vedtak 
som ikke var i tråd med lokale vedtak.   Fylkesmannen ser på tiltak innenfor området 
kulturbygging og identitetsbygging som spesielt viktig i den nye kommunen, for å bygge fellesskap 
på tvers av dagens kommunegrenser og etablere «vi-følelse». 
 

Skjønnsmidler kulturbygging fra Fylkesmannen  
Avsatt på fond (2.5100.803) pr 1/1-2018  
Avsatt på fond i 2018                        500 000,00  
Brukt 2018                                         -    

Beholdning på fond (2.5100.803) pr 31/12-2018                        500 000,00  

 
Note 1 Regnskapsprinsipp 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntektene og utgiftene skal tidsmessig 
plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle 
kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og utbetalinger i løpet av året som vedrører 
kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er 
betalt eller ikke. 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
Regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 
Regnskapet er ført sammen med Bjugn kommunes regnskap og har ingen separat balanse. 
Det er bokført på eget ansvar og gjenstående midler står på separate balansekonti. 
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3. Organisering i prosjektperioden  
 
Det er etablert en overordnet prosjektorganisasjon for sammenslåingen av Bjugn og Ørland 
kommuner.  
 

3.1 Politisk organisering 
 

 
Fellesnemnda fungerer som en overbygning for politisk og administrativ nivå gjennom alle faser 
av sammenslåingsprosessen. Det er etablert egne politiske delprosjekt på områder av særlig 
politisk betydning; politisk organisering, samfunnsutvikling og samferdsel. Delprosjektene har 
utarbeidet forslag til løsninger/vedtak til arbeidsutvalget og fellesnemnda. 
 

POLITISKE 
GRUPPER 

Politisk organisering Samfunnsutvikling Samferdsel 

 
Politiske 
representanter 
 

 
Formannskapsmedlemmer og 
komite- og utvalgsledere 
 
Therese Eidsaune ØH, Bjørn 
Henrik Solbue ØSP, Sonja 
Cristiansen ØH, Sissel Eide 
Fremsad BAP, Hugo Solheim BAP, 
Gunnhild Tettli ØAP, Ole Graneng 
BSP, Anne Bjørnerud BH (leder) 

 
Komite-, hovedutvalgs-, 
planutvalgs- og 
formannskapsmedlemmer 
 
Marit Sletten ØH (leder), Roy 
Hoøen ØSP, Thomas Hovde ØSP, 
Geir Finseth ØSP, Krisitn Skieås 
BAP, Kurt Sundet BAP, Ragnar 
Grønås BSV, Tonje Sundet ØAP, 
Laila Iren Veie BSP, Jan Vollan 
BH. 

 
Komite-, planutvalgs- og 
formannskapsmedlemmer 
 
Thor Bretting ØH (leder), Ole 
Martin Hågård ØH, Bjørnar 
Dahlberg ØFRP, Nina Sandvik 
ØSP, Fredrik Sandnes BAP, 
Viggo Rødsjø BAP, Turid 
Undertun BAP, Øyvind Næss 
ØSV, Jan Inge Standahl BSP, 
Tore Melhuus BH 

 
Administrative 
representanter 

 
Politisk sekretær 
 
Bistand fra rådmenn og 
prosjektledelse 

 
Politisk sekretær 
 
Bistand fra rådmenn og 
prosjektledelse 

 
Politisk sekretær 
 
Bistand fra rådmenn og 
prosjektledelse 

  
 
Politisk delprosjektgruppe Politisk organisering har hatt 5 møter i 2018. De har jobbet med 
politisk organisering, politisk reglement og godtgjøring, delegasjonsreglement, lokaldemokrati og 
innbyggerinvolvering, og hatt møte/erfaringsutveksling med Indre Fosen. 
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Politisk delprosjektgruppe Samfunnsutvikling har hatt 3 møter i 2018. Gruppa har vært på 
busstur i nye Ørland kommune. De har hatt orientering om kommunenes samfunnsdel og status 
på samferdsel.   
 
Politisk delprosjekt Samferdsel har hatt 3 møter. Gruppa har vært på busstur sammen med 
politisk delprosjektgruppe Samfunnsutvikling. De har hatt orientering om kommunenes 
samfunnsdel, status på samferdsel og orientering om fylkets Regionanbud 2021. 
 
 

3.2 Administrativ organisering 
 

 

 
 

 
Administrativ styringsgruppe ble etablert i slutten av 2017 og startet da det administrative 
arbeidet med kommunesammenslåingen. Administrativ styringsgruppe besto av rådmenn, to 
prosjektmedarbeidere og to hovedtillitsvalgte fra begge kommuner.   
 
Prosjektorganisasjonen har bestått av prosjektleder i 100 % stilling fra 1. mai 2018, og to 
prosjektmedarbeiderstillinger i 50 % stilling i periodene fra 15. august 2018. 
 
 

3.3 Partssammensatt utvalg 
Partssammensatt utvalg består av 16 medlemmer, de 8 faste medlemmene i arbeidsutvalget og 4 
tillitsvalgte fra hver kommune. I 2018 har partssammensatt utvalg jobbet med Omstillingsavtalen 
med formål om å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle kommunenes ansatte. Utvalget 
har i tillegg hatt framtidig struktur på strategisk ledelse i nye Ørland kommune som drøftingssak.   
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4. Årshjul – viktigste hendelser 2018 
 
Januar 

 Oppstart av sammenslåingsprosessen og gjennomgang av prosjektplan i felles møter med   
med rådmannens ledergrupper og hovedtillitsvalgte i begge kommuner. 

 Prosjektplan ble ferdigstilt og behandlet i Fellesnemnda. 
Det ble satt ned arbeidsgrupper og mandat. 

 Møte med rådmann i Indre Fosen som delte sine erfaringer fra kommunesammenslåing 
med administrativ styringsgruppe. 

 Nyhetsbrev nr 2 ble sendt til ansatte i Ørland og Bjugn kommuner.  
 Førstemøte med Fosen IKT. 
 Grafisk profil for sammenslåingsprosessen nye Ørland kommune ble tatt i bruk.  

 
Februar 

 Første møte i de administrative hovedgruppene. 
 Arbeidet med kartleggingsfasen startet for å få et samlet oversiktsbilde i begge kommuner. 
 Nyhetsbrev nr 3 ble sendt til alle ansatte kommunerepresentanter i begge kommuner.  

 
Mars  

 Møte med kommunale foretak og selskap hvor det ble orientert om prosjektplan og 
kartleggingsfasen (fase 2).  

 Nyhetsbrev nr 4 og 5 sendt alle ansatte, kommunestyrerepresentanter og selskap. 
 Møte med de administrative hovedgruppene om kartleggingsfasen og ROS-analyse.   
 Prosjektleder ble tilsatt. 

 
April  

 Nyhetsbrev nr 6 og 7 ble sendt til alle ansatte, kommunestyrerepresentanter og selskap. 
 Arbeidet med fase 3, forslag til administrativ organisering og fremtidige gevinster, ble 

påstartet i de administrative hovedgruppene. 
 
Mai  

 Ledere, tillitsvalgte og politikere hadde felles orientering på økonomi og Kostra med KS-
konsulent.  

 
Juni  

 Omstillingsavtalen ble vedtatt. 
 
Juli  

 Sommerferie 
 
August  

 To prosjektmedarbeidere startet i 50 % stilling hver.  
 

September 
 Frikjøp av tillitsvalgte for å jobbe mer med kommunesammenslåingsprosessen. 
 Politisk hovedstruktur for nye Ørland kommune ble vedtatt. 
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Oktober 

 Arbeid med fase 4, gjennomføringsplan for sammenslåingsprosessen. 
 Nyhetsbrev nr 8 sendt til alle ansatte og politikere i begge kommuner. 
 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen til nye Nærøysund kommune. 
 Informasjon om strategisk ledelse og stillingsbeskrivelser sendt alle ansatte og politikere i 

begge kommuner.  
 Flere IKT-prosjekt igangsatt. 
 Omstillingsutvalget etablert.  

 
November 

 Underveis møte og ROS-analyse i fase 4 med de administrative hovedgruppene. 
 Kommunalsjefnivået ble tilsatt.  

Informasjonsbrev sendt til alle ansatte og politikere i begge kommuner. 
 Nyhetsbrev nr 9 og informasjon om oppdrag/fase 5 med å beslutte videre struktur på 

organisasjon under kommunalsjefer og innplassering av medarbeidere ble sendt alle 
ansatte og politikere i begge kommuner. 

 Felles ledelse i hjemmetjenesten i begge kommuner. 
 Opplæring i Office 365 til ledergruppen i begge kommuner. 

 
Desember 

 Hjemmesiden www.nyeorland.no for nye Ørland kommune ble tatt i bruk. 
 Brev ble sendt til alle leverandører og samarbeidspartnere med oppsigelse av avtaler. 
 Nyhetsbrev nr 10 sendt til alle ansatte og politikere i begge kommuner. 
 Prosjektstyringsverktøy ble tatt i bruk for å redusere risikoer i 

kommunesammenslåingsprosessen. 
 Gjennomgang til prosjektledelsen fra eksterne aktører som har erfaring fra tidligere 

kommunesammenslåingsprosesser med følgende tilbakemeldinger; 
o Prosjektstyringsverktøy reduserer risikoen. 
o Varierende leveranser fra de ulke administrative oppdragene/fasene.  
o Fokus på kostnadsreduksjon kan utvides med et helhetlig arbeid med 

gevinstrealisering. 
o Plan for prioritering av økonomiske tiltak.  

 
 

  

http://www.nyeorland.no/
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5. Organisering nye Ørland kommune 
 

5.1 Politisk organisering 
 
Den vedtatte politiske strukturen for nye Ørland kommune: 

 
 

 
Kommunestyret skal ha 35 medlemmer og formannskapet 7 medlemmer. Dette følger av 
samarbeidsavtalen mellom kommunene. Arbeidsgruppen for politisk organisering fremmet 
for arbeidsutvalget og fellesnemnda forslag til politisk organisering på en komitemodell med 
utvalgsstruktur for nye Ørland kommune. Den politiske organiseringen ble vedtatt i 
fellesnemnda 27.09.18. Arbeidsgruppen har hatt 5 møter, prosjektleder har deltatt fra 
prosjektorganisasjon.  

 
Det er vedtatt at det skal være 4 komiteer med 7 medlemmer i hver; 

• Komite/utvalg for næring, arbeid og kultur 
• Komite/utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk 
• Komite for oppvekst og utdanning 
• Komite for helse og familie 

         
   Det er vedtatt planutvalg med 7 medlemmer og landbruksnemnd med 5 medlemmer.  
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Som prinsipp legges det til grunn at medlemmene i komiteene og utvalgene skal være 
folkevalgt. Det vil si at medlemmer til disse skal velges fra kommunestyrets valgte 
representanter og vararepresentanter.  
 
Planutvalg har delegert myndighet i plansaker og forvaltningssaker etter plan- og 
bygningsloven. Landbruksnemnd har delegert myndighet etter jordloven. Medlemmer til 
planutvalg og landbruksnemd velges fra komite for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og 
teknikk. Skole og helse får hver sin komite/utvalg.  
 
Kommunen vil også ha lovpålagte råd og utvalg som eldreråd, ungdomsråd, rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 
 

5.2 Administrativ organisering  

 
På bakgrunn av teoretiske betraktninger, innspill fra faggrupper, praksis i andre kommuner, 
samtaler med andre prosjektledere og fagfolk, egne erfaringer og preferanser la prosjektleder 
fram forslag til struktur på strategisk ledelse i nye Ørland kommune høsten 2018. Forslaget ble 
sendt på høring og deretter besluttet.  
 
Prosjektleder har valgt å lage en strategisk toppledergruppe bestående av 6 kommunalsjefer 
direkte underlagt rådmannen. Kommunalsjef for økonomi og finans, Kommunalsjef for 
organisasjon og utvikling, Kommunalsjef for næring, arbeid og kultur, Kommunalsjef for helse og 
familie, Kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Kommunalsjef for samfunnsutvikling og 
teknikk. Kommunalsjef for næring, arbeid og kultur ble assisterende rådmann. Struktur på 
strategisk ledelse vil etter prosjektleders oppfatning gi et godt utgangspunkt for ledelse av nye 
Ørland kommune.  

Rådmann

Kommunalsjef for 
Økonomi og finans

Kommunalsjef for 
Organisasjon og 

utvikling

Kommunalsjef for 
Samfunnsutvikling 

og tekniske 
tjenester

Ass. Rådmann

Kommunalsjef for 
Næring, arbeid og 

kultur

Kommunalsjef for  
Oppvekst og 

utdanning

Kommunalsjef for 
Helse og familie
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6. Betraktning av sammenslåingsprosessen i 2018 
 

6.1 Leder av fellesnemnd betraktninger 

2018 var året da arbeidet med å rigge nye Ørland kommune for alvor tok av. Fellesnemnda 
ansatte tidlig på året prosjektleder for nye Ørland kommune. En prosjektorganisasjon kom på 
plass, og vi folkevalgte kunne i samarbeid med prosjektleder og prosjektorganisasjonen steg for 
steg komme videre et spennende men utfordrende arbeid. 
 
Det er en omfattende og til tider vanskelig oppgave Fellesnemnda for nye Ørland skal gjennom 
fram til sammenslåingstidspunktet. Selv om et flertall av innbyggerne i begge dagens kommuner 
har sagt både ja og nei til sammenslåing ved tidligere folkeavstemninger, så var utgangspunktet 
for oss et tvangsvedtak. Men, Bjugn og Ørland har ufravikelig utgjort et felles bo- og 
arbeidsmarked. Unge som gamle har søkt sammen på tvers av dagens kommunegrense også 
gjennom fritidsaktiviteter, familiære bånd og felles identitet. I dette perspektivet er det etter mitt 
syn ingen tvil om at det var både fornuftig og riktig å samle våre to kommuner. 
  
I fellesnemnda har vi et stort antall folkevalgte som i 2018 tidvis har hatt ulike tanker om viktige 
veivalg på ferden fram til 1. januar 2020. Vi har hatt både tøffe og gode debatter i, men like fullt 
evnet å fatte beslutninger jeg er sikker på blir viktige og gode for innbyggerne i nye Ørland 
kommune. Det står det respekt av. Ikke minst fordi en intensjonsavtale fra tampen av forrige 
valgperiode har vist seg svært førende for prosessen. Ikke alle medlemmer av fellesnemnda deltok 
i arbeidet med intensjonsavtalen. Enkelte av dagens folkevalgte har således hatt et større eierskap 
til denne avtalen enn andre folkevalgte. Likefullt har man evnet å ha nødvendig framdrift i 
viktige politiske vedtak.  
  
Fellesnemndas arbeid i 2018 viste med tydelighet at nye Ørland blir en mulighetenes kommune. 
Fellesnemndas virke har vist også at nye Ørland vil stå overfor store utfordringer ved oppstarten. 
Som for mange andre sammenslåingsprosesser ble økonomi et tilbakevendende tema i flere 
debatter og møter. Sammenslåingen skal gjøre nye Ørland i stand til å levere de beste tjenester til 
innbyggerne, og sammenslåingen skal også gi økonomiske gevinster på mange områder. Men 
dette er gevinster som ikke bare seg realisere over natta. Ting vil ta tid, og oppstarten vil kreve 
ressurser av oss alle. 

  
Jeg vil berømme alle som gjennom diskusjoner og debatter i fellesnemnda har ført oss nærmere 
målet. Samme honnør går også til alle ansatte på alle nivåer og områder i dagens to kommuner 
som har vist vilje og innsats i prosessene så langt. Takk til dere alle. Nå har vi bare tiden og veien 
igjen før nye Ørland kommune er en realitet. Jeg ser med spenning fram til fortsettelsen, vel 
vitende om at det er nå arbeidet med å nå målene for vår nye kommune egentlig starter. Det er et 
ansvar ALLE har en del i, politikere så vel som ansatte og innbyggere. En positiv holdning er en 
nødvendig forutsetning for å lykkes med enhver endring - hvis du endrer på måten du ser på ting, 
vil tingene faktisk endre seg også. Prøv, så skal du få se! 
 
 
Tom Myrvold, ordfører og leder fellesnemnda 
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6.2 Tillitsvalgtes betraktninger 
 
De erfaringene som ansatterepresentantene har gjort i kommunesammenslåingen er i all 
hovedsak positive. Det ble tidlig lagt opp til at ansatte skulle tas med på råd og bidra til en god 
prosess. Tillitsvalgte deltok i ansettelsen av prosjektleder, og ble deretter involvert i utforming av 
administrativ struktur. Tillitsvalgte har deretter deltatt i tilsetting eller innplassering av 
kommunalsjefer. Med de nye kommunalsjefene på plass har tillitsvalgte deltatt i utforming av 
organisasjonen under kommunalsjefene, og bidratt i innplassering av enhetsledere.  

 
Tillitsvalgte har hatt overordnet medvirkning i prosjektstyringsgruppa, men også deltatt i 
partssammensatt utvalg, arbeidsgrupper og i omstillingsutvalget. Tillitsvalgte har deltatt i 
utforming av retningslinjer for innplassering og retningslinjer for tilsetting og disponering av 
ledige stillinger frem mot sammenslåingstidspunktet. 

 
Tillitsvalgte opprettet tidlig et HTVforum for å kunne gi og få informasjon på tvers av tillitsvalgte, 
enheter og forbund. Tillitsvalgte har vært tilhørere til AU og fellesnemd, for å holde seg oppdatert.  

 
Kommunesammenslåingen har blitt lagt opp i trinn, med en leveringsdato for hvert trinn. Det ble 
tidlig skapt forventning om sektorvis involvering i form av arbeidsgrupper, etter mønster fra 
andre kommunesammenslåinger. Her har involveringen vært svært forskjellig. Noen sektorer, 
som oppvekst og teknisk sektor, har kommet sent i gang, eller gjennomført prosesser hvor de 
tillitsvalgte har vært lite involvert. Her har tillitsvalgte hatt store utfordringer med å forankre 
prosessen når det har dukket opp spørsmål i ansattgruppen. Andre sektorer, som helse, har 
bidratt med gode prosesser og god involvering av ansatte. Nye administrative linjer, som f.eks. 
kultur, arbeid, næring og landbruk under ny kommunalsjef, har kommet raskt i gang med 
involvering, men viser samtidig at det er store mangler i tidligere involvering. Innen kultur har 
man avventet vedtak om organisering i kommunal linje eller kommunalt foretak, mens på 
landbruk kjenner man ikke til at det har vært nevneverdig involvering av tillitsvalgte forut for 
tilsetting av kommunalsjef. 
 

 

Ann-Berit Nervik, Hovedtillitsvalgt (HTV) Ørland 

Øyvind Wiger-Haraldsvik, Hovedtillitsvalgt (HTV) Bjugn  
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6 Vedlegg – vedtak i Fellesnemnda 2018 
 

PS Møtedato Sakens navn med vedtak 
 

18/23 13.12. Kommuneblomst og kommunefugl for nye Ørland kommune 
 
Vedtak:  
1. Det foreslås at det gjennomføres avstemming før valg av kommuneblomst, 

og at det velges mellom 4 ulike blomster; engstorkenebb, marianøkleblom, 
nattfiol og hjertegras.  

2. Det foreslås at det gjennomføres avstemming før valg av kommunefugl, og 
at det velges mellom 5 ulike fugler; sangsvane, vipe, tjelden, havørna og 
gulspurven.  

3. Det foreslås at Fellesnemnda beslutter prosess, og valg av kommuneblomst 
og kommunefugl.  

18/22 13.12. Kommunevåpen for nye Ørland kommune 
 
Vedtak:  
1. Det foreslås at det ikke lages et nytt kommunevåpen for nye Ørland 

kommune, men at man velger ett av de eksisterende til dagens Bjugn og 
Ørland kommuner.  

2. Dagens kommunevåpen for Ørland oppsummerer sterkest vår mest 
egenartede felles historie og fremtid og velges.  

18/21 29.11. Eiendomsskatt 
 
Vedtak:  
Fellesnemnda tar utredning om eiendomsskatt til etterretning, og ber om at 
arbeidsutvalget starter med økonomiplan- og budsjettarbeidet i januar 2019.  
 
AU og prosjektleder får på vegne av Fellesnemnda fullmakt til å skrive en 
uttalelse som er sterkt kritisk til finansministerens uttalelse om at skattesatsen 
i den mest folkerike kommunen skal danne utgangspunktet for den nye 
kommunen. 

18/20 29.11. Fellesnemndas uttalelse om budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i 
Bjugn og Ørland kommuner 
 
Vedtak:  
1. Budsjett for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner viser at begge kommuner 

legger opp til realistiske budsjett.  
2. Begge kommunene legger opp til å ha et disposisjonsfond på minst 10,0 mill 

kr. iht sak 18/11 Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i 
Ørland og Bjugn kommuner.  

3. Fellesnemnda har merket seg følgende punkter som bør 
    vurderes i budsjettbehandlingen for 2019 for Ørland og 
    Bjugn kommuner;  

a. a. Investeringsnivået må vurderes ved kommunestyrets behandling og 
fortrinnsvis reduseres.  
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b. b. Det bør oppmuntres til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å oppnå 
økonomiske og faglige gevinster.  

c. c. Prosjektleder gis i oppdrag å snarest mulig å skissere hvilke 
samordningsgevinster (tjenester, ansatte, struktur, økonomiske) som Nye 
Ørland kommune sett i relasjon til dagens to kommuner potensielt vil kunne gi 
opphav for. Hensikten er å synliggjøre det potensielle økonomiske 
handlingsrom Nye Ørland kommune vil kunne få gjennom andre tiltak enn 
ulike varianter av eiendomsskatt. Et stipulert anslag skal foreligge før 
økonomiplanprosessen for Nye Ørland kommune påbegynnes primo 2019.  

d. d. Prosjektleder gis i oppdrag å utarbeide nytt Finansreglement for nye Ørland 
kommune. Nytt reglement skal være på plass før Fellesnemndas behandling av 
budsjettet for 2020.  

18/19 29.11. Budsjett 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing 
 
Vedtak:  
Budsjettet for 2019 for kommunesammenslåingsprosjektet «nye Ørland» 
vedtas som framlagt.  
 
Fellesnemnda har en intensjon om at prosjektmidler som ikke benyttes fram til 
1. Januar 2020 settes av til digital infrastruktur. 

18/18 29.11. Møteplan 2019 - Fellesnemnda og Arbeidsutvalget 
 
Vedtak:  
Foreslåtte møteplan 2019 for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda, vedtas med 
følgende endringer:  
 Fellesnemndas møter starter kl. 09.00  
 Fellesnemnda delegerer Arbeidsutvalget myndighet til    
selv å bestemme dato og tidspunkt for sine møter.  

18/17 
 

25.10. Forskuttering av sammenslåing av oppvekstfeltet mellom Bjugn og 
Ørland kommuner fra 1. august 2019 
 
Vedtak:  
Prosjektleder anbefaler at sammenslåing av oppvekstfeltet skjer fra 1.8.2019. 
Dette krever samordnede vedtak i begge kommuner om vedtekter, forskrifter, 
opptak mv.  
Prosjektleder anbefaler at kommunestyrene delegere aktuelle myndigheter til 
Fellesnemda.  
Delegasjonsreglementet tilpasses dette. 

18/16 
 

27.09. Politisk organisering for Nye Ørland kommune 
 
Vedtak:  
AU slutter seg til forslag fra delprosjektet «Politisk organisering» og vedlagte 
utredning av politisk styringsstruktur eks. nr 1 i politisk hovedstruktur (se 
revidert forslag til slutt i saksframlegget)  

– 7 medlemmer i hver  
 
 

o Planutvalget 7 medlemmer  
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o Landbruksnemnda 5 medlemmer  
18/15 

 
27.09. Fellesnemdas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 for Ørland og Bjugn 

kommuner 
 
Vedtak:  
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.  
5. Fellesnemda ber begge kommuner om å se på muligheten for å redusere 

sine budsjett og investeringsplaner for de neste tre årene.  
18/14 

 
27.09. Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019 

 
Vedtak:  
1. Fellesnemnda oppnevner AU som valgstyre for kommunestyre- og 

fylkestingsvalget 2019 for Nye Ørland kommune  
2. Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 gjennomføres søndag 8. og 

mandag 9. september 2019. Det åpnes for å avgi stemme i Botngård og 
Brekstad stemmekretser søndag 8. september kl. 13.00 – 18.00  

3. Dagens stemmekretsinndeling opprettholdes  
4. Fellesnemnda delegerer myndighet til oppnevning av stemmestyrer og 

administrative valgmedarbeidere til Valgstyret  
5. Kommunenes vedtatte valgbudsjett for 2019 benyttes i valgarbeidet for 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019  
6. Alle partier eller grupperinger som stiller liste til valget 2019 avslutter 

valgkampen ved midnatt dagen før valgdagene og vi avstår fra å stille som 
listebærere på valgdagen.  

18/13 
 

21.06. Oppvekståret 2018/2019 - Mulighet for forskuttering av 
kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn 
 
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.  
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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.  

18/12 
 

21.06. Oppnevning av politiske representanter i administrative arbeidsgrupper 
 
Vedtak:  
Fellesnemda oppnevnte følgende politiske representanter til de administrative 
arbeidsgruppene:  

 
o Sissel Eide Fremstad (BAP)  
o Marit Sletten (ØH)  

 
o Anne Torill Rødsjø (BAP)  
o Finn Olav Odde (ØSP)  

 
o Hans Eide (BSP)  
o Knut Ring (ØAP)  

 
o Ogne Undertun (BAP)  
o Tom Myrvold (ØH  

18/11  
 

21.06. Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i Ørland og Bjugn 
kommuner 
 
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. a. Begge kommunene kan for budsjett 2019 vedta låneopptak i hht budsjettert 

årlig avdrag på lån.  
b. b. Låneopptak ut over dette bør legges frem og diskuteres i fellesnemda.  
c. 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. d. I tillegg til dette kan det tas opp lån til:  
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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.  
18/10 

 
21.06. Regionsentertilskuddet 

 
Vedtak: 
Regionsentertilskuddet for 2018 disponeres slik; 

 Tre politiske delprosjekt/ 3* 0,5 mill kr 1,5 mill 
 Fellesnemd og AU kr 0,5 mill 
 Styrking administrasjon 2* 0,75 mill kr 1,5 mill 
 Administrative grupper kultur kr 0,3 mill 
 Totalt kr 3,8 mill 

18/9 
 

21.06. Omstillingsavtale - kommunesammenslåing Ørland og Bjugn 
 
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  
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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. 

18/8 
 

21.06. Årsberetning 2017 - fellesnemnda Ørland og Bjugn 
 
Vedtak:  
Årsberetning 2017 for Fellesnemnda tas til etterretning. 

18/7 
 

24.05. Forslag til nytt delegasjonsreglement for prosjektleder i Nye Ørland 
kommune 
 
Vedtak:  
 Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til Fellesnemnda. Arbeidsutvalget 
har ansvar for at saker som legges fram, er forsvarlig utredet, og har ansvar for 
at vedtak blir iverksatt. Prosjektleder har innstillingsrett til fellesnemda.  
 Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative 
prosesser og sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for 
etablering av den nye kommunen.  
 Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta 
avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet 
ikke er tildelt andre.  
 Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen 
Fellesnemndas budsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, og myndighet 
til å anta tilbud/anbud dersom slik myndighet ikke er lagt til andre nemnder 
eller organer samt å inngå kontrakter for arbeid og leveranser.  
 Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye 
kommunen. Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i 
samsvar med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse. 
Prosjektleder gis fullmakt til å organisere nye Ørland kommunes 
administrasjon, med unntak av opprettelse og nedleggelse av institusjoner.  
 Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye 
kommunen. Unntatt fra dette er tilsetting av rådmann og revisor. Prosjektleder 
har tilsettingsmyndighet i prosjektorganisasjonen.  
 Prosjektleder avgjør selv om myndighet skal videredelegeres internt.  
 All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og i samsvar med de 
saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god 
forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- 
og budsjettrammer som er vedtatt av Fellesnemnda.  

18/6 
 

15.03. Revidering av Politisk møtereglement Fellesnemnda "nye" Ørland 
kommune 
 
Vedtak:  
Forslag til revidert «Politisk møtereglement Fellesnemnda «nye» Ørland 
kommune» vedtas. 

18/5 
 

15.03. Politiske delprosjekter i sammenslåingsprosessen for nye Ørland 
kommune 
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Vedtak:  
1. Vedlagte notat datert 06.03.2018 som gjelder politisk organisering og 

politiske delprosjekter i sammenslåingsprosessen vedtas.  
2. Politiske representanter i delprosjektene oppnevnes i Fellesnemnda. 

Følgende representanter ble oppnevnt;  
 
Delprosjektgruppen Politisk organisering:  
Therese Eidsaune (ØH), Bjørn Henrik Solbue ØSP), Sonja Christiansen (ØH),  
Sissel Eide Fremstad (BAP), Hugo Solheim (BAP), Gunnhild Tettli (ØAP), Ole 
Graneng (BSP), Anne Bjørnerud (BH  
 
Delprosjektgruppen Samfunnsutvikling:  
Marit Sletten (ØH), Roy Hoøen (ØSP), Thomas Hovde (ØSP), Geir Finseth (ØSP), 
Kristin Skilleås (BAP), Kurt Sundet (BAP), Ragnar Grønås (BSV), Tonje Sundet 
(ØAP), Laila Iren Veie (BSP), Jan Vollan (BH)  
 
Delprosjektgruppen Samferdsel:  
Thor Bretting ØH), Ole Martin Hågård (ØH), Bjørnar Dahlberg (ØFRP), Nina 
Sandvik (ØSP), Fredrik Sandness (BAP), Viggo Rødsjø (BAP), Turid Undertun 
(BAP) Øyvind Næss (ØSV), Jan Inge Standahl (BSP), Tore Melhuus (BH)  
 
3. Prosjektplan for sammenslåingsprosessen revideres i henhold til 

Fellesnemndas vedtak.  
18/4 
 

15.03. Ansettelse av prosjektleder/rådmann nye Ørland kommune 
 
Vedtak:  
Emil Raaen ansettes som prosjektleder/rådmann i «nye» Ørland kommune. 

18/3 
 

15.02. Politiske delprosjekter i sammenslåingsprosessen for nye Ørland 
kommune 
 
Vedtak:  
Saken utsettes og sendes tilbake til AU for ny behandling.  
Realitetsbehandling av skisseforslag til nytt organisasjonskart for endring av 
delprosjektgruppene fremmet av Finn Olav Odde med innspill fra dagens 
drøfting av saken i Fellesnemnda. 

18/2 
 

18.01. Prosjektplan for kommunesammenslåingsprosessen for nye Ørland 
kommune 
 
Vedtak:  
Prosjektplan for kommunesammenslåingsprosessen for nye Ørland kommune 
tas til orientering med følgende tilleggspunkt:  
 Planen er et dynamisk dokument og vil være under stadig endring og 
utvikling  
 Endringsprosedyrer utarbeides og legges fram for AU og Fellesnemnd 
og implementeres i planen  
 
Endring i prosjektplanens punkt 3.3.2 – siste kulepunkt:  
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Arbeide langsiktig med å utvikle nye store prosjekter som f.eks. bru/tunell 
over Stjørnfjorden, som en forutsetning for et Trondheimsfjord-bruprosjekt, og 
Trøndelagstunellen (Agdenes-Hysnes-Ørland). 

18/1  
 

18.01. Uttalelse om budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 i Ørland og Bjugn 
kommuner 
 
Vedtak:  
1. Budsjett for 2018 for Ørland og Bjugn kommuner viser at begge 
kommunene har et driftsnivå som er tilpasset inntektene.  
2. Fellesnemda har ingen kommentarer til særskilte poster i budsjett 2018 
og økonomiplan 2018-2021 for Ørland og Bjugn kommuner, men har stort 
fokus på den totale lånebelastningen for den nye kommunen.  
3. Fellesnemda har merket seg følgende tema som får betydning for det 
videre arbeidet frem mot sammenslåing av kommunene i 2020:  

 Begge kommuner har pr i dag vekst og folketallsutvikling på nivå med 
landsgjennomsnittet, og dette krever planlegging og utbygging for økt 
folketall.  

 Planverket i de to kommunene må samordnes.  
 Bjugn er pr i dag på Robek-lista, men vil ifølge økonomiplanen være ute 

av lista i løpet av 2019, og dette gir den nye kommunen handlingsrom. 
Det legges imidlertid opp til å kunne nedbetale all akkumulert 
merforbruk på regnskap 2017, slik at kommunen kan være ute av 
Robek i løpet av 2018.  

 Begge kommuner har høy lånegjeld og den nye kommunen vil derfor ha 
mindre muligheter til å finansiere større investeringer. Nye 
investeringer må derfor prioriteres nøye i forhold til fremtidige behov i 
den nye kommunen.  

 Bjugn kommune har pr i dag eiendomsskatt på all eiendom. 
Eiendomsskatt på bolig/fritidsbolig avsluttes i 2018. Spørsmål om 
eiendomsskatt på verk og bruk /næring må avklares i forhold til den 
nye kommunen.  

 De to kommunene har i dag ulike satser for arbeidsgiveravgift (Bjugn 
6,4 % og Ørland 10,6%). Fra og med 01.01.21 skal soneinndeling for 
arbeidsgiveravgiftssatsene gjennomgås på nytt, og det vil da bli en felles 
sats for hele den nye kommunen.  

 Kommunene har ulik demografi og vil pr i dag ha noen områder hvor 
det er ulike prioriteringer innen tjenesteproduksjonen. Det må foretas 
tilpasninger for å harmonisere tjenestetilbudet i de to kommunene. En 
detaljert gjennomgang av kostra-tall vil kunne avdekke nærmere hvilke 
områder dette gjelder.  

 En foreløpig analyse utført av Telemarkforskning viser at 
rammetilskuddet for den nye kommunen ikke vil bli vesentlig endret 
som følge av endringer i f.eks sonekriteriet og distriktstilskuddet til 
kommunene.  

 Punktene ovenfor viser at det er behov for å samordne 
økonomiarbeidet i de to kommunene frem mot sammenslåing i 2020.  
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 Det tas sikte på at kommunene i samarbeid utarbeider økonomiplan for 
de to kommunene innen utgangen av juni 2018, og at økonomiplanene 
danner grunnlag for budsjett 2019 i de to kommunene.  

 Økonomiplanene i de to kommunene for 2019 vil videre danne 
grunnlag for økonomiplan og budsjett i den nye kommunen for 2020.  
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TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019 - PROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING 
NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 
Tertialrapporteringen for 1. tertial 2019 tas til orientering 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Det er ikke de samme formelle krav for sammenslåingsprosjektet til å levere en årsrapport 
og tertialrapporter som det er for kommunene, der eksempelvis krav til årsberetning er 
hjemlet i Kommunelovens § 48. Vi har likevel valgt å fremme en tertialrapportering for 
prosjektet nå slik at man kan se sammenhengen mellom årsrapport for 2018, aktivitet i første 
tertial i 2019 og salderingssak for prosjektet for slik å gi en samlet og best mulig oversikt 
over prosjektet arbeid.  
 
Folkehelsevurdering 
Det er viktig å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg i nye Ørland kommune 
jf. Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018-2019).  
 
Administrasjonens vurdering 
Prosjektet har i første tertial gjennomført følgende:  

I løpet av første tertial av 2019 har prosjektledelse vært mye involvert i arbeidet med å 
bygge en ny organisasjon. I første tertial har kommunalsjefer i nye Ørland jobbet med å 
utrede, drøfte og beslutte struktur for sine fagområder, drøftet utvalgskrets og innplassert 
ansatte i rollene direkte underlagt den enkelte kommunalsjef. Prosjektledelsen har også ledet 
dette arbeidet direkte innenfor ulike fagområder.   

Vi har i denne tertialperioden jobbet med kommunale symboler og laget en plan for 
kulturbygging. Prosjektledelsen har arbeidet med vårt forhold til interkommunale selskap og 
vi har utredet og besluttet reorganisering av interkommunale selskap der vi Ørland og Bjugn 
har vært eneste eiere. Det er utredet og besluttet struktur for kommunalt foretak innen idrett 
og kultur og tilsvarende for framtidig organisering av landbrukskontoret.  

I denne perioden har vi også arbeidet med økonomiplanarbeidet og finansreglement. Det er 
vedtatt videre arbeid med helhetlig risiko og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeid. Det 
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er arbeidet med å avdekke behov for kontorplasser og lokaliteter i nye Ørland og det er 
satt opp noen prinsipper for dette arbeidet som er drøftet med de tillitsvalgte.  

I denne perioden ble det vedtatt ny organisering av pp-tjenesten i nye Ørland kommune, 
lokalisering av barnevern i nye Ørland og felles vedtekter for de kommunale barnehagene.  

IKT – nye Ørland:  

Det er blitt fullført en kartlegging av alle fagprogrammer som finnes i de ulike fagområdene 
i Ørland og Bjugn.  Det er inngått avtaler for sammenslåing og framdriftsplan for 
konvertering for flertallet av disse. Alle fagområdene er på dette tidspunktet i rute ut i 
fra kjente premisser.  

Det er startet med å bygge felles nettverksløsning for kommunene. Her gjenstår det å få satt 
opp alle nye switcher og aksesspunkt. Det jobbes med å kartlegge klienter (datamaskiner, 
kopimaskiner, utstyr som brukes til elektronisk behandling av data).  

Økonomisk status så langt tilsier at vi er på budsjett. Dette er et område som fort kan endres 
på grunn av investeringer som kan komme av at gammelt utstyr må skiftes eller at det er 
nødvendig å oppdatere programvarer. Dette er noe ukjent på nåværende tidspunkt da 
prosjektledelsen har lite kunnskap om Ørland IKT sitt nettverk og klientstatus.   

Godtgjørelse til folkevalgte vil bli utbetalt og belastet regnskapet i juni og desember.  
Godtgjørelse til de tillitsvalgte betales ut via kommunene og prosjektet vil få en belastning 
etter første halvår.  

Når vi ser på regnskapet for første tertial er det påløpt kostnader på prosjektbemanning, 
bevertning og noe på IKT.  Det er kun marginale kostnader på de politiske gruppene.  Det vil 
påløpe mer på disse ved utbetaling av møtegodtgjørelse i juni. 

 
Økonomisk har vi følgende oversikt: 

    Gjenstående  Forslag  Gjenstående  
    bevilgning  Revidert  bevilgning  
  Regnskap  Budsjett vedtatt budsjett forslag revidert 
  30/4-2019  2019 budsjett 2019 budsjett 

Prosjektbemanning 1 162 4600 3 438 3 950 2 788 
IKT / kommunikasjon 214 5810 5 596 7 881 7 667 
Godtgjørelse folkevalgte 0 400 400 400 400 
Møtekostnader 29 175 146 175 146 
Godtgjørelse tillitsvalgte 0 750 750 750 750 
Utredningskostnader  0 0 550 550 
Omdømmeprosjekt  0 0 750 750 
Opplæring / kurs 5 200 195 100 95 
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene 250 750 500 750 500 

SUM 1 660 12 685 11 025 15 306 13 646 
Avsettes til reserve  1 046 1 046 1 244 1 244 

SUM 1 660 13 731 12 071 16 550 14 890 
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Konsulentbistand som dekkes av OU-midler 158     

      
Politisk delprosjektgruppe - politisk organisering 1 Dekkes av fond   
Politisk delprosjektgruppe - samfunnsutvikling 1 Dekkes av fond   

      
Total kostnad 1. tertial 1 820     
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SALDERING BUDSJETT 2019 - PROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING NYE 
ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 
Budsjettet for 2019 vedtas som følger: 
 
 
 Revidert 

 budsjett 
  2019 
Prosjektbemanning 3 950 000 
IKT / kommunikasjon 7 881 000 
Godtgjørelse folkevalgte 400 000 
Møtekostnader 175 000 
Godtgjørelse tillitsvalgte 750 000 
Utredningskostnader 550 000 
Omdømmeprosjekt 750 000 
Opplæring / kurs 100 000 
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene 750 000 
SUM 15 306 000 
Avsettes til reserve 1 244 165 
SUM 16 550 165 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
I sak 18/19 vedtok fellesnemnda følgende: 

Vedtak: 

Budsjettet for 2019 for kommunesammenslåingsprosjektet «nye Ørland» vedtas som framlagt. 
 
Fellesnemnda har en intensjon om at prosjektmidler som ikke benyttes fram til 1. Januar 2020 
settes av til digital infrastruktur. 
 
Folkehelsevurdering 
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Det er viktig å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg i nye Ørland kommune 
jf. Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018-2019).  
 
 
Administrasjonens vurdering 
I sak 18/19 vedtok fellesnemda følgende budsjett: 

 
 Budsjett 
  2019 
Prosjektbemanning 4 600 000 
IKT / kommunikasjon 5 810 000 
Godtgjørelse folkevalgte 400 000 
Møtekostnader 175 000 
Godtgjørelse tillitsvalgte 750 000 
Opplæring / kurs 200 000 
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene  750 000 
SUM 12 685 000 
Avsettes til reserve 1 046 000 
SUM 13 731 000 
 
 
Regnskapsavslutningen etter 2018 viser et gjenstående beløp i sammenslåingsprosjektet på  
kr 16.550.165.  En av hovedårsakene til at det er benyttet mindre enn forutsatt er at det har 
tatt lengre tid enn forventet med å komme i gang med IKT-prosjektene. 
Vi presenterer derfor et revidert budsjett som følger; 
 
  Revidert 

 Budsjett budsjett 
  2019 2019 
Prosjektbemanning 4 600 000 3 950 000 
IKT / kommunikasjon 5 810 000 7 881 000 
Godtgjørelse folkevalgte 400 000 400 000 
Møtekostnader 175 000 175 000 
Godtgjørelse tillitsvalgte 750 000 750 000 
Utredningskostnader   550 000 
Omdømmeprosjekt   750 000 
Opplæring / kurs 200 000 100 000 
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene 750 000 750 000 
SUM 12 685 000 15 306 000 
Avsettes til reserve 1 046 000 1 244 165 
SUM 13 731 000 16 550 165 
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Bakgrunnen for de endringer som er foretatt er som følger. Det er noe lavere budsjettert på 
prosjektbemanning. Bakgrunnen for det er at vi ser at vi per nå klarer oss med lavere 
bemanning enn opprinnelig tiltenkt. IKT og kommunikasjon er økt grunnet forsinkelser i 
prosjektet. Kostnader som var ambisiøst antatt skulle komme i 2018, kommer først nå i 2019.  
Posten opplæring/kurs er redusert da vi ser at behovet er noe mindre enn forutsatt.   
 
Det er kommet på to nye poster i budsjettet og det er utredningskostnader og 
omdømmeprosjekt. I budsjettposten utredningskostnader ligger det vedtatte arbeidet med 
ROS-analyser som er en forberedelse til beredskapsarbeidet for nye Ørland og som er 
anslått til kr 400.000. I tillegg er det bestilt en Sintefrapport som omhandler framtidens 
behov for helse- og omsorgstjenester i nye Ørland kommune og kostnadsprofilen på ulike 
tjenester, som er anslått til kr 150.000. 
 
Vi foreslår også å benytte kr 750.000 på et omdømmeprosjekt. Dette er tenkt lagt opp i 
samarbeid med profesjonelle aktører, der vi i siste del av 2019 ønsker å sette fokus på det 
nye Ørland kan være stolte av. Vi ønsker at våre innbyggere skal være stolte ambassadører 
for den nye kommunen vår og vi ønsker å vise fram hva vi kan by på til potensielt nye 
innbyggere og nye næringsaktører. Benyttelsen av midlene forutsetter at vi finner et godt 
nok konsept som vi har tilstrekkelig tro på som kan ha en slik effekt. 
 
Avsetning til reserve er økt noe. 
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BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - PROSJEKT 
KOMMUNESAMMENSLÅING NYE ØRLAND KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling 
Framlagte grunnlagsdokument for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for nye 
Ørland kommune tas til orientering.  
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Nye Ørland kommune skal i 2019 vedta sitt første budsjett og økonomiplan. I følge 
inndelingslova er det fellesnemnda som skal gjøre det forberedende arbeidet med budsjett 
og økonomiplan for det første driftsåret etter at sammenslåingen er iverksatt.  

 

Folkehelsevurdering 
Det er viktig å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg i nye Ørland kommune 
jf. Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018-2019).  
 
 
Administrasjonens vurdering 
I vedlagte dokumentet fremmer prosjektleder et foreløpig grunnlag til budsjett 2020 og til 
økonomiplan 2020-2023 for nye Ørland kommune. Prosjektleder gjør dette for at 
fellesnemnda jf. inndelingslova § 26 skal oppfylle sin plikt om å tilrettelegge arbeidet for 
kommunestyrets arbeid med budsjett og økonomiplan. 

Formannskapet vil innstille på budsjett og økonomiplan og det nye kommunestyret skal vedta 
endelig budsjett for første driftsår og økonomiplan for de fire første virkeårene. 

 
 
 

Vedlegg: 
1 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Prosjekt kommunesammenslåing nye 

Ørland kommune 
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Aune Geir 
07.06.2019 
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Innledning 
Nye Ørland kommune skal i 2019 vedta sitt første budsjett og økonomiplan. I følge inndelingslova er 

det fellesnemnda som skal gjøre det forberedende arbeidet med budsjett og økonomiplan for det 

første driftsåret etter at sammenslåingen er iverksatt. Etter at det nye kommunestyret er konstituert, 

skal de vedta endelig budsjett for første driftsår og økonomiplan for de fire første virkeårene. 

I arbeidet med budsjett og økonomiplan i fellesnemnda er det foretatt eksterne evalueringer av vår 

økonomi, og det er laget uttalelser og anbefalinger til kommunenes tidligere budsjett og 

økonomiplaner. I forbindelse med nye Ørlands første økonomiplan og budsjett er det arrangert tre 

budsjettkonferanser for dagens to formannskap og fellesnemnda er orientert. 

I dette dokumentet fremmer prosjektleder et foreløpig grunnlag til budsjett 2020 og til økonomiplan 

for nye Ørland 2020-2023. Prosjektleder gjør dette for at fellesnemnda jf inndelingslova § 26 skal 

oppfylle sin plikt om å tilrettelegge arbeidet for kommunestyrets arbeid med budsjett og 

økonomiplan. 

Nye Ørland er en kommune hvor mange positive samfunnsimpulser virker samtidig. Vi har opplevd 

befolkningsvekst, sysselsettingsvekst og næringsvekst. Vi har betydelig næring innen havbruk, vi er 

en av landets viktigste forsvarskommuner, vi opplever vekst i lokalt næringsliv, vi tar del i 

vindkraftutbyggingen på Fosen og vi har et aktivt landbruk. Vi er en kommune med potensial til å ta 

denne utviklingen videre. 

Nye Ørland har et betydelig tilbud innen handel og reiseliv, idrett og idrettsfasiliteter, kultur og 

kulturtilbud og vi har en spektakulær og vakker natur. 

Nye Ørland er også sammenslåingen av to skattesvake og inntektssvake kommuner med svært høy 

gjeld og som allerede har effektive kommunale tjenester.  

Nye satsingsområder for den nye kommunen må komme som en følge av vedtatte strategier 

forankret i kommuneplanarbeid og ambisjoner uttrykt i de enkelte fagområdene i 

kommunedelplaner og i budsjettet for 2020. 

I dette dokumentet gir vi vårt faglige anslag for økonomisk utvikling i økonomiplanperioden. Vi 

beskriver hvilke forutsetninger og hvilken usikkerhet som ligger i anslaget. Vårt anslag viser et 

betydelig avvik mellom utgifter og inntekter. Vi har et merforbruk i økonomiplanperioden som i 

hovedsak kommer av økt gjeldsbelastning, økte renteutgifter og nye avdragsregler som gjør at vi må 

betale ned gjelden vår raskere enn tidligere. Administrasjonens hovedfokus i dette grunnlagsarbeidet 

for økonomiplanen har vært å se på tiltak for å få kommuneøkonomien i nye Ørland i balanse. 

Dersom vi skal bringe vår økonomi i balanse må vi enten ta ned utgiftene, eller øke inntektene eller 

finne en kombinasjon av disse. I dette dokumentet viser vi konsekvensene av å bringen driften i 

balanse uten å øke inntektene ved eiendomsskatt med den kunnskapen vi sitter med nå. 

Med alle innsparingstiltak som foreslås vil vi måtte redusere betydelig på bemanning, redusere 

kvalitet på tjenestene og gjøre betydelig strukturelle endringer som vi vet vil skape engasjement. Vi 

har allerede effektive kommunale tjenester og benytter allerede i dag mindre enn sammenlignbare 

kommuner på mange av våre tjenester. Dersom man gjennomfører alle innsparingstiltak i dette 

forslaget vil vi likevel ikke klare å sette av det teknisk beregningsutvalg anbefaler at kommunene bør 

ha av fondsavsetning til uforutsette utgifter. Dette innebærer at vi vil, til tross for en gjennomføring 

av alle foreslåtte tiltak i dette grunnlagsdokumentet, fortsatt ha en sårbar økonomi med betydelig 

usikkerhet i anslått utvikling. 



4 
 

Administrasjonen gir ikke nå sin endelige anbefaling av hvilke tiltak vi mener bør gjennomføres for å 

bringe økonomien i balanse. Den endelige anbefalingen vil vi gi i vårt forslag til budsjett og 

økonomiplan som fremmes for kommunestyret etter valget og konstituering. 

Det er flere forhold som gjør det slik. For det første er det ikke fellesnemnda som skal vedta budsjett 

og økonomiplanen, men det nye kommunestyret. For det andre er organisasjonen nye Ørland ikke 

endelig på plass. Dagens ledere har hatt kort tid til å vurdere framtidig drift og drøfte konsekvensene 

av de ulike tiltakene. Det betyr at vi kan finne andre tiltak enn de som beskrives i dag. Det er 

imidlertid svært sannsynlig at mange av de beskrevne tiltakene i dette dokumentet vil være aktuelle 

tiltak. 

Vi vil vurdere fram mot endelig økonomiplan og budsjettframlegg hvilke tiltak vi anbefaler for å sikre 

en god nok drift i tjenestene og en balanse i drift som tåler uforutsette utgifter. 

Det er liten tvil om at vi står ovenfor betydelige endringer i organisasjonen. Dette vil vi få til, men det 

forutsetter politisk vilje til å ta aktive grep og en administrativ evne til å sette de ut i livet.  

Vi går en spennende tid i møte der vår økonomiske situasjon bidrar til at nye Ørland må se seg selv 

som en enhet for å lykkes i dette arbeidet. 

 

Forutsetninger for anslag i planen: 
Når man skal beskrive en økonomisk utvikling for en framtid man fortsatt ikke er kommet til, må vi 

lene oss på den beste kunnskapen vi har og legge forutsetninger for anslag for å finne det vi mener er 

en mest sannsynlig økonomisk utvikling ut fra et økonomisk faglig perspektiv. 

Som forutsetninger for denne økonomiplanen ligger følgende; 

 Når det gjelder økning i driftskostnader, inklusiv lønn og sosiale kostnader, og driftsinntekter har 
vi lagt den kommunale deflatoren på 3% fra 2019 til 2020 til grunn.  For resten av perioden (2021 
– 2023) har vi lagt oss på faste priser.  

 Rentekostnadene er beregnet ut i fra Kommunalbankens prognoser og inngåtte 
rentebytteavtaler  

 Demografikostnader er hentet fra analysemodellen til Framsikt (kommunal virksomhetsstyring) 

 Det er ikke lagt opp til endring i fordeling mellom områdene, det er kun demografi som gir økt 
ressurstilgang  

 Vi forutsetter at demografikostnader er lik demografiinntekter. Det vil si at inntektssystemet 
kompenserer for endret demografi,   

 Skatte - og rammeinntekter er hentet fra KS sin økonomimodell  

 Det anbefales fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) at det settes av 1,75% av skatt og ramme til 
disposisjonsfond.  Dette har vi foreløpig ikke sett rom for. 

 Det er lagt inn økt eiendomsskatt fra 2022 på vindmøllene på Storheia, beregnet til 4,0 mill 
kroner  

 Det skal være en revisjon av arbeidsgiveravgiftsområdet i 2021.  Da resultatet er ukjent har vi 
ikke tatt høyde for eventuelle endringer.  Vi har etterspurt, men ikke mottatt en konkret 
beskrivelser å hvordan arbeidsgiveravgiften skal beregnes fra januar 2020.  Økonomiplanen 
baserer seg derfor på en forutsetning om at fordelingen blir som i år. 
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Usikkerhet 
Det vil være en naturlig økt usikkerhet i økonomiske anslag som følge av at to organisasjoner skal bli 

en. I tillegg til den vanlige usikkerheten om befolkningsutvikling, renteutvikling, skatteinngang ol har 

vi økt usikkerhet da det er forskjellig nivå på tjenesteytingen, det kan være ulikt hva som ligger i 

tjenestene, forskjeller i lønnsnivå og forskjell i gebyrer med mer.  Dette vil kreve en harmonisering og 

det er vanskelig å anslå fullt ut på dette tidspunkt hva det vil medføre. 

De nye enhetslederne har vært relativt kort tid i ny rolle og har sitt virke fortsatt i egen organisasjon 

og alle har følgelig ikke hatt mulighet til å sette seg grundig inn den nye og sammenslåtte 

organisasjonen og hva det vil gi av muligheter og utfordringer. 

Det er også endret organisering av de kommunale foretakene innenfor kultur og idrett, noe som gir 

økt usikkerhet på hvor enkelte kostnader og inntekter skal være (i kommunen eller foretaket). 

KS har laget en modell for å beregne effekten av kommunesammenslåing.  Vi beregnet 

konsekvensene i fjor og kom fram til at det var et potensielt tap på 0,5 millioner kroner.  Den 

oppdaterte modellen har vi enda ikke mottatt, men den skal være ferdig i løpet av første halvdel av 

juni. Vi vil når den kommer foreta en oppdatert beregning ut fra årets forutsetninger. 

 

Krav til budsjettering 
Fylkesmannen har presisert kravene om reell inndekning i budsjett og økonomiplanen. Dette 

innebærer at urealistiske inndekningsforsøk vil føre til at man blir innmeldt i register om betinget 

godkjenning og kontroll (ROBEK). Ny kommunelov presiserer også at man skal innarbeide egne 

handlingsregler for økonomistyringen i kommunen. Dette vil vi ta med oss i arbeidet fram mot 

endelig budsjett og økonomiplan. Fylkesmannen påpeker at man må fokusere på tjenestebehov og 

struktur, sikre økonomikompetanse i hele organisasjonen, ha kunnskap hva tjenestene faktisk koster, 

fokusere på gevinstrealisering og ha gode samordna styringsverktøy (økonomi, plan, statistikk og 

analyse). 
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Driftsbudsjett skjema 1A 
 

Oversikt over inntekter og finans 

 

 Sammenslått     

 Budsjett Budsjett Økonomiplan  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Skatt på inntekt og formue 244 964 249 313 249 313 249 313 249 313 

Rammetilskudd 352 436 373 066 380 608 388 301 402 335 

Eiendomsskatt 6 200 6 200 6 200 10 200 10 200 

Bru Storfosna/tilskudd 
fylkeskommunen 

3 780 3 780 3 780 3 780  

Andre generelle statstilskudd 2 450 2 250 2 050 1 850 1 650 

Sum frie disponible inntekter 609 830 634 609 641 951 653 444 663 498 

      

Renteinntekter og utbytte 13 417 13 417 13 417 13 417 13 417 

Renteutgifter 43 120 50 175 57 684 59 024 58 562 

Avdrag på lån 42 000 61 900 63 400 64 400 63 200 

Netto finansinntekter/-utgifter 71 703 98 658 107 667 110 007 108 345 

      

Til dekning av akkumulert merforbruk 0     

Til ubundne avsetninger 838                3 000               6 000  

Til bundne avsetninger 0     

Bruk av tidl. års mindreforbruk 0     

Bruk av ubundne avsetninger 4 595 10 000    

Bruk av bundne avsetninger 0     

Netto avsetninger -3 757 -10 000 0 3 000 6 000 

      

Til fordeling drift 541 884 545 951 534 284 540 437 549 153 

Fordelt til drift 541 884 567 009 574 551 582 244 596 278 

      

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk 

0 -21 058 -40 267 -41 807 -47 125 
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Hovedtall og sammendrag av funn 
Det regnskapsmessige merforbruket i økonomiplanperioden er beregnet til; 

                                                       2020         2021        2022     2023 

Regnskapsmessig merforbruk -21 058   –40 267   -41 807 -47 125 

I 2020 er det benyttet 10 millioner fra fond. 

 

 

Tar man ut direkteinnsparing man får ved kommunesammenslåing 

(kommunestyret/ordfører/rådmann) får vi et merforbruk beregnet til: 

                                                         2020        2021        2022        20 23 

Regnskapsmessig merforbruk –17 158   -36 367   -37 907   –43 225 

 

 

Når vi tar alle innsparingstiltak som er beskrevet i dette dokumentet innen de ulike sektorene og 

legger dette inn i økonomiplanperioden får vi følgende oppstilling; 

 2020 2021 2022 2023 

Oppvekst 10 400 13 600 13 600 13 600 

Helse 1 500 8 000 13 000 13 000 

Næring/kultur 2 600 2 700 2 700 2 700 

Teknisk 1 400 3 050 3 050 3 050 

Økonomi 2 200 2 400 2 400 2 400 

Pers & org 900 1 250 1 250 1 250 

SUM 19 000 31 000 36 000 36 000 

Merforbruk -17 158 -36 367 -37 907 -43 225 

Differanse 1 842 -5 367 -1 907 -7 225 

     

Fondsavsetning  3000 6000 

 

 

Under forutsetning av at samlet innestående på disposisjonsfond 1/1-2020 er 20 millioner kroner slik 

kommunene har budsjettert med, får vi følgende utvikling i økonomiplanperioden: 

 2020 2021 2022 2023 

Fond 1/1 20 000 10 000 4 633 5 726 

Bruk  10 000 5 367 1 907 7 225 

Avsetning   3 000 6 000 

Fond 31/12 10 000 4 633 5 726 4 501 
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Av tabellen over kan man lese at vi har beregnet at vi står igjen med tilnærmet 4,5 millioner kroner 

ved utgangen av økonomiplanperioden og at vi fortsatt vil måtte gjøre en jobb for å komme i 

balanse. 

Dette innebærer at vi ved å gjennomføre alle foreslått innsparingstiltak, også benytter det meste av 

fondsavsetningen i økonomiplanen. Vi vil fortsatt måtte foreta justeringer for å komme i balanse og 

vi har en økonomi uten fondsavsetninger og med usikkerhet i anslagene. 

 

Driftsbudsjett skjema 1B 
 

Budsjetterte kostnadene fordelt på ulike områder. 

 

 Sammenslått     

 Budsjett Budsjett Økonomiplan  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Politiske styringsorganer 9 011 9 281 9 281 9 281 9 281 

Rådmannsfunksjon 7 144 7 358 7 358 7 358 7 358 

Personal og organisasjonsavdeling 25 020 25 771 25 771 25 771 25 771 

Sum helse, pleie og omsorg 192 481 202 923 208 154 213 662 223 190 

Sum oppvekst 227 206 239 411 241 722 243 907 248 413 

Kultur og næring 25 451 26 215 26 215 26 215 26 215 

NAV 10 485 10 800 10 800 10 800 10 800 

Arealbruk 4 070 4 192 4 192 4 192 4 192 

Anlegg og drift 27 018 27 829 27 829 27 829 27 829 

Sysselsetting/ krk/tilf kostn. 7 470 7 694 7 694 7 694 7 694 

Økonomi/felleskostnader 8 578 8 835 8 835 8 835 8 835 

Sum 543 934 570 309 577 851 585 544 599 578 

      

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 

Eiendomsskatt taksering mm 100 100 100 100 100 

Premieavvik -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 

Havbruksfond -250     

Tilleggsbevilgning 1 500     

SUM -2 050 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 

      

Sum kostnader 541 884 567 009 574 551 582 244 596 278 
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Inntekter 

 

Skatteinntekter/rammetilskudd 
Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på disse inntektene 

blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst (kommunal deflator), vekst i frie inntekter, 

innlemming av tidligere øremerkede tilskudd og korreksjoner knyttet til endringer i oppgaver. 

Det overordnede formålet med det kommunale inntektssystemet er å jevne ut kommunenes 

økonomiske forutsetninger slik at det kan gis et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i alle 

kommuner. Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes 

kostnader (utgiftsutjevning), og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). 

Hoveddelen av rammetilskuddet gis som et fast innbyggertilskudd basert på folketall 1. juli året før 

budsjettåret, og inntektsutjevningen gis etter folketall pr 1/1 i budsjettåret. 

Distriktstilskudd Sør-Norge: 
Av rammetilskudd for 2019 utgjør totalt 11,4 mill kroner distriktstilskudd for Sør-Norge. Dette 

tilskuddet er beregnet ut fra en indeks som viser graden av distriktsutfordringer i kommunen. 

KMD har foretatt en revisjon av distriktsindeksen, og departementet vil komme tilbake med 

virkningene av ny indeks i kommuneproposisjon for 2021. Det er en viss fare for at indeksen for nye 

Ørland kommune vil bli endret slik at det blir gitt mindre tilskudd fra og med 2021. Dette er ikke 

hensyntatt i tallgrunnlaget fra KS, og tas derfor heller ikke med i økonomiplanen. 

 

Eiendomsskatt 
Det legges opp til en uendret praksis med eiendomsskatt på kraftanlegg inklusiv overføringslinjer, 

oppdrettsanlegg. Promillesatsen forutsettes holdt uendret på 7 promille for hele perioden. Da det er 

10 år siden forrige taksering vil det bli foretatt en ny taksering ved årsskiftet 2018 / 2019. De endrede 

reglene for eiendomsskatten medfører en viss reduksjon i selve eiendomsskatten, men det er vedtatt 

at bortfallet av inntektene skal kompenseres via overføringer fra staten.  Ut i fra KS sine beregninger 

vil vi ikke bli 100% kompensert, KS mener at kommunene vil bli kompensert omlag 70%. 

Da det ikke har vært eiendomsskatt i dagens Ørland er det vanskelig å beregne eiendomsskatten for 

energi-eiendommer.  Dette pluss et forventet tap i forbindelse med kompensasjonen for verk og bruk 

gjør at inntekten i denne oppstillingen ikke er økt i forhold til dagens inntekt i Bjugn kommune. 

Økningen i eiendomsskatten som er lagt inn i siste del av økonomiplanperioden kommer fra 

vindmøllene på Storheia.  

I dette tallgrunnlaget er det ikke lagt inn ytterligere eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger. Dette er 

gjort for å illustrere hvilke grep vi må ta dersom vi ikke innfører ytterligere eiendomsskatt.   

Dersom det derimot vil bli foreslått innført og vedtatt, vil det anslagsvis kunne gi en inntekt på 

mellom syv og åtte millioner kroner pr promille i eiendomsskatt. Dette er et anslag basert på 

erfaringstall ut i fra det Bjugn kommune tok inn på bolig/fritidsbolig for kort tid tilbake. Det vil si at 

med en sats på 4 promille vil vi anslagsvis kunne få en inntekt på +/- 30 mill kroner pr år.  Dersom det 

innføres et bunnfradrag for å redusere ulempen for de som antas å kunne bli rammet hardest ved en 
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slik innføring, vil inntekten bli lavere.  Et bunnfradrag på f. eks 0,5 mill kroner vil gi reduserte 

inntekter på åtte til ti millioner kroner.  

Administrasjonen vil vurdere den totale faglige og økonomiske forsvarligheten i 

økonomiplanperioden fram mot endelig forslag til budsjett og økonomiplan og komme med vår 

anbefaling vedrørende behov for eiendomsskatt der. 

Det er laget en lovendring vedrørende håndteringen av ulike satser på eiendomsskatten ved en 

kommunesammenslåing.  Forslaget er ute på høring før vedtak.  Høringen finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing---forslag-til-nye-regler-om-eiendomsskatt-ved-

kommunesammenslaing/id2642079/ 

Mer informasjon om eiendomsskatt finnes også på den utredingen som ble gjennomført av LVK 

(Landsforeningen for VassdragsKommuner) i desember og som tidligere er utdelt til fellesnemda. 

 

Kraftaksjer 
Nye Ørland eier kraftaksjer i Trønderenergi AS og Fosenkraft AS. 

 

De to kommune har hatt følgende inntekter fra energiselskapene: 

Totalt  Fosenkraft   Trønderenergi   Sum   

 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

Renter på lån 3828 3828 3828 3828 4473 4473 4473 4473 8 301 8 301 8 301 8 301 

Utbytte 0 1600 1600 0 10002 11210 3355 2571 10 002 12 810 4 955 2 571 

SUM 3 828 5 428 5 428 3 828 14 475 15 683 7 828 7 044 18 303 21 111 13 256 10 872 

Vi har ikke mottatt opplysninger om utbytte fra FosenKraft enda, slik at tabellen er ikke fullstendig.   

 

I en situasjon der vi har økonomiske utfordringer må vi vurdere å realisere verdier dersom det kan 

lette den økonomiske byrde. 

Vi vet imidlertid at Trønderenergiaksjene er svært vanskelig omsettbare. Både fordi avtaleverket 

mellom aksjonærene har innlagte salgshindre, men også fordi vi vet at ulike aktører har forsøkt å 

selge tilsvarende aksjer de senere år uten å lykkes. 

Vi har også verdier i Fosenkraft AS og vi har totalt sett hatt en gjennomsnittsinntekt på 15,9 mill 

kroner de siste fire årene. 

Dersom det er ønskelig med et salg er det antydet en totalpris for aksjene i størrelsesorden 650 mill 

kroner og ved en plassering til 2,5% vil vi få et utbytte på 16,3 mill kroner. Pengemarkedsfond gir pr i 

dag en avkastning på om lag 2,5 %.  Det vil si at ved et salg og plassering av hele kjøpesummen vil 

kunne oppnå samme avkastning som vi har hatt i gjennomsnitt siste fire år. Dersom man tar større 

risiko vil man kunne få større avkastning, men da med større risiko for at det går feil veg også. 

Vi har en gjennomsnittlig lånekostnad som ligger mellom 2,5 og 3% slik at ved et eventuelt salg og 

benyttelse av salgssummen til å nedbetale gjeld vi vi kunne oppnå en besparelse på nivå med renter 

og utbytte. Med andre ord et nullsum-spill.  Gevinsten vil da eventuelt ligge i reduserte avdrag som 

kan benyttes til driftsformål.  Dette krever imidlertid at man holder det nye nivået på lånegjelda i 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing---forslag-til-nye-regler-om-eiendomsskatt-ved-kommunesammenslaing/id2642079/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing---forslag-til-nye-regler-om-eiendomsskatt-ved-kommunesammenslaing/id2642079/
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overskuelig framtid. En forpliktelse som vi umulig kan pålegge framtidige kommunestyre-

representanter. 

Et salg av kraftaksjer uten å nedbetale gjeld vil være vår største utfordring. I et slikt scenario vil vi 

opprettholde gjeldsbelastningen samtidig som inntektene uteblir. 

Et eventuelt salg må også veies opp mot de samfunnsøkonomiske perspektivene som arbeidsplasser, 

næringsutvikling osv. Ut i fra en totalvurdering vil vi derfor ikke foreslå en realisering. 

 

Havbruksfond/produksjonsavgift 
Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av 

inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal 

sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene. 

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte 

lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene 

som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte 

kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene 

som skal fordeles vil tilfalle dem. 

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige 

formål benyttes som fordelingsnøkkel. 

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen. 

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er: 

 kommunene 87,5 %  

• fylkeskommunene 12,5 % 

 
Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har 

klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en 

enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av 

lokalitets-MTB. 

Bjugn kommune mottok kr 263.924 i 2017 og kr 12.377.360  i 2018  

Det legges opp til behandling annet hvert år med en mindre utbetaling i de mellom liggende årene.  

Administrasjonen ser på disse inntektene som usikre og ønsker ikke å ta de med inn i budsjett og 

økonomiplan.  Dersom vi mottar slike midler vil det bli foreslått satt på fond for senere disponering. 

Det er i Stortinget vedtatt en produksjonsavgift på laks og ørret i oppdrettsanlegg, som kan gi en mer 

stabil og sikker inntekt for kommunene.  Det er en NOU på trappene som skal utrede innføring og 

omfang. NOUen skal også vurdere det samlede skatte -og avgiftstrykket mot oppdrettsnæringen med 

påfølgende stortingsproposisjon.   
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Gjeld 

Langsiktig gjeld 
Hovedutfordringen i merforbruket i nye Ørland skyldes vesentlig økt gjeldsbelastning, med økte 

avdrag og renteutgifter, og med nye regler for minimumsavdrag som gjør at vi må nedbetale gjelden 

vår raskere. 

Utviklingen i den langsiktige gjelden for kommunen vil bli som følger 

 2020 2021 2022 2023 

Lån 1/1 1 793 963 1 840 013 1 867 113 1 833 363 

+ låneopptak 107 950 90 500 30 650 50 000 

- avdrag 61 900 63 400 64 400 63 200 

Lån 31/12 1 840 013 1 867 113 1 833 363 1 820 163 

 

Når vi ser på netto gjeld pr innbygger for alle kommuner får vi følgende figur (tall fra 2018): 

 

Med de låneopptakene som er budsjettert, må en forvente at vi kommer blant de 30 kommunene 

med høyest netto lånegjeld pr innbygger.  Plasseringen for 2018 er hhv 21 for Ørland og 82 for Bjugn.   

 

Minimumsavdrag – vedtatt endring i prinsipp fra 2020: 
I tillegg til krav om balanse i driftsregnskapet, stiller kommuneloven krav til at all gjeld skal 

nedbetales minst like raskt som gjenværende levetid på kommunens anleggsmidler 

(minimumsavdrag). Dette betyr at en økning av gjeld automatisk vil føre til et krav om en tilsvarende 

økning i årlige avdragsutgifter i driftsregnskapet, noe som reduserer kommunens handlefrihet i 

forhold til å vedta nye investeringer. I hht reglene er det bokført gjeld ved siste årsskifte som skal 

brukes for å beregne minimumsavdrag. Dvs at det er bokført gjeld pr 31.12.19 som skal brukes for å 

beregne minimumsavdrag for 2019, og dette legges til grunn for budsjett 2020.  
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Netto lånegjeld pr innbygger

Ørland kr 142.079

Bjugn kr 102.514
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Minimumsavdrag har tidligere blitt beregnet med en vektet beregning fordelt på driftsmidler med 

ulik nedskrivingstid. I forbindelse med vedtatt ny kommunelov skal dette gjøres med en beregning i 

forhold til sum nedskrevne verdier delt på årets avskrivning. Den nye beregningen vil medføre at 

beregnet gjenværende levetid blir redusert og at minimums-avdraget øker.  

  2020 2021 2022 2023 

Renterisiko         

Sum lån 1 840 013 1 867 113 1 833 363 1 820 163 

Startlån 143 586 148 586 153 586 158 586 

VAR-sektor 357 803 363 073 356 510 353 943 

Sum lån finansiert over drift 1 338 624 1 355 454 1 323 267 1 307 634 

Lån sikret med renteavtaler 620 000 565 000 550 000 550 000 

Lån uten rentesikring 718 624 790 454 773 267 757 634 

          

Renteøkning med 1%-poeng             7 186             7 905              7 733                7 576  

 

 

Renter 
Rentene er beregnet ut fra Kommunalbankens anslag for de kommende årene samt de 

rentesikringene vi har inngått.   

 

Fordeling av fast og flytende lån 
Grafen (under) viser utvikling i fordeling mellom fast og flytende gjeld fremover i tid. En stor del av 

rentesikringen er konsentrert i den korte enden. 
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 2020 2021 2022 2023 

Fast 620 000 000 565 000 000 550 000 000 550 000 000 

Flytende 1 220 013 000 1 302 113 000 1 283 363 000 1 270 163 000 

Andel 33,7 % 30,3 % 30,0 % 30,2 % 

 

Finansielle måltall 
Den nye kommuneloven krever at kommunen utarbeider finansielle måltall det skal styres etter.   

Det bør utarbeides måltall innenfor følgende områder: 

 Det bør avsettes minst 1,75% av frie inntekter på disposisjonsfond. 

 Gjeld i forhold til driftsinntekter 

 Avsetning disposisjonsfond 

 Disposisjonsfondets størrelse 

 Netto driftsresultat 

 
Vi vil komme tilbake med en egen sak på dette og belyse dette i endelig budsjett og økonomiplan. 

 

Befolkningsutvikling 
Grafen under viser befolkningsutvikling for den sammenslåtte kommunen pluss en prognose for 

utviklingen de kommende 10 årene. Dette danner befolkningsgrunnlaget for de tjenestene  vi skal 

levere: 

 

Prognosen viser befolkningsvekst gjennom hele perioden 
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Ved å se på de siste to årene, samt forventet utvikling i planperioden får vi: 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
0 – åringer 102 99 98 108 109 110 112 
Barnehage (1-5 år) 616 596 582 611 612 583 587 
Grunnskole (6-15 år) 1 152 1 173 1 188 1 194 1 209 1 262 1 286 
Videregående (16-19 år) 503 478 475 472 469 452 445 

Voksne (20-66 år) 5 965 6 058 6 030 6 195 6 231 6 284 6 284 
Eldre (67-79 år) 1 251 1 282 1 323 1 330 1 373 1 386 1 427 
Eldre (80-89 år) 436 435 447 468 483 497 526 
Eldre (90 år og eldre) 88 94 95 96 96 102 107 

Total 10 113 10 215 10 238 10 474 10 582 10 676 10 774 

 

Tabellen viser en jevn vekst i alle de tre eldregruppene, noe ujevn utvikling i barnehagegruppen og 

en jevn vekst i grunnskolen fram til 2022 hvor vi får en betydelig økning. 

 

Dersom vi fokuserer mer på de aldersgruppene der vi yter mest tjenester får vi: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Barnehage (1-5 år) 616 596 582 611 612 583 587 

Grunnskole (6-15 år) 1 152 1 173 1 188 1 194 1 209 1 262 1 286 

Eldre 1 775 1 811 1 865 1 894 1 952 1 985 2 060 

SUM 3 543 3 580 3 635 3 699 3 773 3 830 3 933 

 

Grafisk vises dette som følger: 
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Stemmer framskrivingene?  
For Nye Ørland kommune er det grunn til å stille spørsmål om denne framskrivningen er riktig da 

erfaring tilsier at kvinner/familier med barn som flytter tilbake til kommunen etter at de har fått 

barn, og at dette trolig skjer oftere her enn ellers.  

Når vi også ser på utviklingen i behovet for ansettelser knyttet til kampflybasen og private bedrifter 

er det lov til å håpe at utviklingen vil bli mer positiv enn framskrivningene viser.  

For den eldre delen av befolkningen er det større grunn til å tro at framskrivningen stemmer da det 

er mindre bevegelse denne gruppen. 

 

Å bygge gode organisasjoner 
Å bygge gode organisasjoner bidrar til å løse oppgavene på en god og effektiv måte og må alltid være 

en del av den langsiktige strategien for tjenesteproduksjon og økonomiutvikling. 

Sykefravær 
Vi ser at vi i dag har et for høyt sykefravær i våre organisasjoner, selv om det varierer mellom ulike 

deler av organisasjonen. Vi vet at vi har et fravær som er betydelig høyere enn det forskere mener 

kan tilskrives reelle helseplager. Dette er en ledelsesutfordring. Vi må skape gode og meningsfulle 

arbeidsfellesskap der folk velger å være, og som rommer oss også de dagene vi ikke er på vårt beste. 

Vi må fortsette et systematisk arbeid for å styrke nærværsfaktorene og for å redusere 

sykefraværsfaktorene.  

Fra ledelsen vil vi holde oss selv og den enkelte enhetsleder ansvarlig for faglig og økonomisk 

utvikling, men også personalmessige forhold som hvilken utvikling sykefraværet tar i enheten.  

Reduksjon i sykefravær gir bedre liv, bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester for innbyggerne. Vi vil 

imidlertid advare mot å innkassere økonomiske gevinster på reduksjon av sykefravær før det 

foreligger. 

Jobbe smartere 
Vi ønsker også å jobbe smartere og mer effektivt både fordi det gir bedre tjenester, gjør jobben mer 

interessant og det kan gi faglige og økonomiske gevinster. Vi tror på å bygge en kultur preget av tillit 

og undring. En kultur der man kan prøve og feile og lære, og en kultur preget av undring der man 

søker svar snarer enn å sitte på dem. Å skape faglige felleskap som stadig vil bli bedre og som ønsker 

å prøve ut nye måter å jobbe på tror vi gir meningsfulle arbeidsliv og bedre tjenester.  
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Inndekning de ulike områdene 
Samtlige forslag til inndekning i tabellene innen de ulike fagområdene ligger inne i 

økonomiplanperioden slik den er vist i dette grunnlagsdokumentet. Dersom man skal ta ut ett eller 

flere av disse tiltakene, må de erstattes med andre tiltak for å skape balanse. 

 

Helse og familie 
Består av følgende enheter: 

1. Forvaltning og administrasjon 

2. Sykehjem og heldøgns omsorg 

3. Hjemmebasert omsorg 

4. Oppfølgingstjenesten 

5. Familiehelse 

 

Foreslåtte endringer må gjøres i tett samarbeid med brukere, pårørende, tillitsvalgte og ansatte. 

Utfasing av boliger/tilbud skjer ved naturlig avgang og på frivillig basis. 

Målet er å unngå oppsigelser, men ansatte må i noen tilfeller flytte over til annen avdeling.  

 

Forvaltning og administrasjon 

Enheten vil være avgjørende for god økonomistyring i ny kommune. Her vil alle søknader behandles, 

ressurser og hjelpebehov kartlegges slik at riktig hjelp gis til riktig tid. Felles retningslinjer for tildeling 

av tjenester skal utformes og harmonisering av tjenester skal sikres i beslutningsteam for voksne og 

barn. Dette betyr blant annet et omfattende arbeid i forhold til å evaluere og revidere gamle vedtak. 

Systemisk praksis og god intern tverrfaglig samhandling er en vesentlig faktor for å kunne fatte gode 

beslutninger for enkeltmennesker og familier.  

Tjenesteutvikling vil først og fremst handle om at medarbeideres kompetanse må styrkes i forhold til 

nye arbeidsmetoder og velferdsteknologi.  Fokus på brukers ressurser og potensiale må være 

utgangspunktet når nye brukere skal kartlegges og tildeles helsehjelp.  Tverrfaglig samhandling og 

tett oppfølging i forhold til vedtak og styrking av hverdagsrehabilitering vil bidra til at flere klarer å bo 

hjemme lengre og behovet for helsehjelp utsettes.  

Digitalisering av oppgaver og innføring av helseplattformen vil kreve at vi drifter etter standardiserte 

pasientforløp. I en oppstartsfase vil dette kreve mer ressurser, men på lengre sikt forventes 

gevinstrealisering.  

Enheten styrer vedtatte bemanningsplaner.  Gode turnuser og heltidskultur kan gi gevinster på sikt. 

 

Anslått innsparing: i størrelsesorden 2 mill. ved utgangen av 2020. NB! Dette gjelder som 

konsekvens for drift i andre avdelinger, og må ikke tolkes som kutt i enheten. 
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Felles innkjøpsavtaler 

Nye innkjøpsavtaler forventes å gi gevinst, spesielt innen medisinsk forbruksmateriell. 

Anslått innsparing: 0,5 mill 

 

Sykehjem og heldøgns omsorg 

Korttidsavdeling (12 plasser) 

Jfr. fase 3 og 4 dokumenter foreslås å slå sammen to korttidsavdelinger, til en avdeling med 12 

senger. Det er en kjensgjerning at vi har for mange langtidsbeboere i sykehjemsavdelingen i Bjugn pr 

i dag. Målet er å drifte en effektiv korttidsavdeling med en samlet kompetanse. Her må brukere 

oppfyller kriteriene for opphold i en korttidsavdeling. I dette bildet, vil avlastningsopphold bli knyttet 

til langtidsavdelinger. Måloppnåelse fordrer tett samarbeid med koordinerende enhet og 

beslutningsteam. Ut fra en faglig vurdering, bør en korttidsavdeling være samlet på Brekstad i 

nærhet til legevakt, spesialisthelsetjeneste og DMS.  

Tiltaket forventes å generere flere langtidsplasser eller økt press på hjemmetjenesten. En må også 

bruke tid på omorganisering av tjenesten. Ansatte fra dagens sykehjem i Bjugn vil få tilbud om arbeid 

i andre avdelinger.  

Anslått innsparing, korttidsplasser: 7 mill. ved utgangen av 2021. 

Langtidsavdelinger 

Vi har i dag tre langtidsavdelinger, en på Brekstad og to i Bjugn.  

I økonomigjennomgangen med Håvard Moe (KS) ble det uttalt at Bjugn bruker vesentlig mer på helse 

og omsorg enn Ørland. Hvis vi sammenlikner drift i langtidsavdelinger/heldøgns omsorg i 

Bjugn/Ørland, ser vi at Bjugn har flere årsverk enn Ørland og også flere plasser:  

Avdeling Årsverk 

Ørland sykehjem blå(12) og Indigo (20): 27,6 

Bjugn sykehjem(16):  11,2 

 Dr. Sauers vei 18-22 (21):  17,6 

Dr. Sauers vei 24 (16): 19,3 

 

Hvis vi sammenlikner årsverk i sykehjemmet og dr. Sauers vei 24 i Bjugn (32 plasser) med Blå og 

Indigo på Ørlandet (32 plasser), så bruker Bjugn 2,9 flere årsverk på samme antall plasser.  

Bemanning avhenger av behov for helsehjelp og vedtak slik at det er mange usikkerhetsmomenter i 

en slik sammenlikning.  

En gjennomgang av vedtak og en vurdering av funksjonaliteten i de avdelinger vi har, vil kunne 

avdekke årsaker til ulikhetene som foreligger. 
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a) Demensomsorg/skjermet avdeling (16 plasser) 

Vi må forvente økt forekomst av demente i fremtiden og vi må sikre at brukergruppen får riktige 

tjenester i henhold til lovverk. Det vil være riktig å samle kompetansen for denne brukergruppen i en 

enhet. Det foreslås derfor å samle tilbudet i Bjugn, i dr. Sauers vei 24, som har 16 senger. 

Arkitekturen og sansehagen er tilpasset brukergruppen. Dette fikk vi ros for da fylkesmannen hadde 

tilsyn i desember 2018. Tjenesten må utvikles til beste for brukerne.  Livsgledesykehjem innføres 

gjennom etisk refleksjon. Vedtak og behov for skjerming må vurderes. Det er vanskelig å si om vi 

frigjør kapasitet på Ørland ved å flytte demente til Bjugn.  

b) Dr. Sauers vei 18-22 (21 plasser) 

Avdelingen er i dag definert som bolig med fellesareal og heldøgns omsorg. Det er et faktum at de 

fleste av dagens beboerne har omfattende pleiebehov. Utgangspunkt for å få vedtak på heldøgns 

omsorg eller sykehjemsplass er at man ikke lengre er selvhjulpen og trenger tilsyn store deler av 

døgnet. Boligene i dr. Sauers vei er: 

 Nr. 18 har 7 relativt nye rom med fellesareal 

 Nr. 20 har 7 relativt nye rom med fellesareal 

 Nr. 22 har 14 rom (7 avstengt pr i dag) noe eldre standard, men her fått nye 

sengeheiser og oppgradert kjøkkenareal.  

Det må vurderes hvor mange langtids sykehjemsplasser og boliger med heldøgns omsorg vi trenger 

for fremtiden, - dette foreligger ikke på det nåværende tidspunkt. I forbindelse med forprosjektet 

fremtidens Helsehus nye Ørland, vil vi få en rapport fra Sintef som kan si oss noe om 

pasientgrunnlaget mot 2040. Hvilke botilbud som skal tildeles brukere, må sees opp mot 

hjelpebehov.  

Det er ressurskrevende å drifte 21 langtidsplasser på tre plan, slik som i dag. Dr. Sauers vei 22 har alt i 

alt 14 plasser, men i dag benyttes kun 7. Interiørmessig har avdelingen fått en «ansiktsløfting» siste 

år, men bygningsmessig er den ikke av de nyeste avdelingene vi har til disposisjon. Dersom vi trenger 

flere langtidsplasser enn vi har i dag, vil det være hensiktsmessig å bruke dr. Sauers vei 22 til dette 

formålet.  

Hvis vi får frigjort dagens sykehjemsavdeling i Bjugn, (jfr. pkt 1) kan vi flytte inntil 16 plasser til dagens 

sykehjem i Bjugn og endre avdelingen til bolig med heldøgns omsorg.  

Vi må også se nærmere på hvilke brukere som kan nyttiggjøre seg leilighetene i dr. Sauers vei 18-20 

for fremtiden. 

c) Indigo (20 langtidsplasser), derav 7 skjermede plasser. 

Avdelingen er definert som sykehjem. Se på mulighet for å ha alle demente samlet i Bjugn. Usikker 

gevinst.  

Anslått innsparing ved å samle dagens langtidsplasser i Bjugn på ett plan: 1 mill innen utgangen av 

2021. 

Aktivitetsstuer består slik som i dag. Tiltaket er viktig for å styrke og opprettholde funksjonsnivået 

hos brukere.  

Kjøkkendrift består som i dag, bør også styrkes/utvikles i hht. Eldrereformen og fokus på er ernæring 

og måltider til eldre. 
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Vaskeri og renhold: Slå sammen til ett vaskeri. Geografisk plassering må besluttes i forhold til hvor 

det er best fasiliteter og best maskinpark, evt. tilpasse.  Må også vurdere å kjøpe tjenesten eksternt. 

Privat tøy må vaskes, men også sengetøy, håndklær og arbeidstøy for ansatte. Mulig noe av tjenesten 

kan kjøpes. 

Anslått innsparing, vaskeri og kjøkken: 500 000,- ved utgangen av 2020. 

 

Hjemmebasert omsorg 

I fase 3 og 4 var det tenkt tre soner med hver sin avdelingsleder. I vedtatt struktur har vi valgt å ha to 

soner og to avdelingsledere slik som i dag. Hjemmetjenesten er en enhet som vi ikke ser umiddelbare 

innsparingsmuligheter i, annet enn det som kommer som en følge av en totalgjennomgang av alle 

vedtak og en revurdering av tjenester, (jfr. punkt i Forvaltning og administrasjon). Vi må forvente å få 

flere brukere i tjenesten fremover, og vi må sette inn ressursene på hverdagsrehabilitering og 

egenmestring. Dette fordrer et godt tverrfaglig samarbeid med de ressurser som finnes i familiens 

hus. 

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente må videreføres og implementeres fra prosjekt til 

fast lønn fra 2020.  

Anslått innsparing, hjemmebasert omsorg: ingen/usikker 

 

Oppfølgingstjenesten 

Vi får to avdelingen for voksne, en på Brekstad og en i Bjugn (Soltunet). I Bjugn har vi noen brukere 

som har store hjelpebehov og derfor har 2-1 vedtak. 

Boligmassen for denne brukergruppen er til dels dårlig i Bjugn.  Noen kunne kanskje ha fått bedre 

bolig og bedre tjeneste i dagens dr. Sauers vei 18-20, hvor det er leiligheter med fellesareal.  Dersom 

man velger en slik løsning, vil det også gi innsparing i driftsutgifter.  

På Ørland er det også noen brukere som kunne ha flyttet inn i vanlige boliger. Dette kan frigjøre 

boliger med tjenester til denne brukergruppen. 

  

Avlastningsbolig, barn og unge:  

Krevende å se muligheter for innsparing. Vi trenger flere tilpassede boliger for denne brukergruppen 

i fremtiden og det haster. Det er ikke alle barn som kan benytte avlastningsbolig, slik som det tilbudet 

som foreligger i dag på Brekstad. I Bjugn er det et stort behov for nye boliger.  

Dagaktivitetstilbud: Samkjøring og spissing av tjenestene vil være en viktig oppgave, som kan føre til 

videre utvikling av tilbud. Dagtilbud bør satses på i stedet for å redusere virksomhet.  

Anslått innsparing, oppfølgingstjenesten: 2 mill. ved utgangen av 2021 

 

Familiehelse 

Legekontorer forventes uforandret, - skal ligge både i Bjugn og på Brekstad. 

Familiens hus: Driver med forebyggende helsearbeid i all hovedsak. Det er derfor ikke den enheten 

man anbefaler å redusere. Samarbeid på tvers av fagmiljøene bør kunne gi noe bedre utnyttelse av 
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ressursene. Eksempel å styrke samarbeidet mellom Loser og skolehelsetjenesten. Mulig at vi kan se 

noen driftsfordeler ved å samle fagmiljøene, men vanskelig å se eksakt. Vi har noen ansatte som er 

lønnet av prosjektmidler som må over i faste stillinger fra 1.1. 2020. Derfor blir det lite å hente fra 

denne enheten. 

Psykososialt kriseteam må styrkes med ressurser. Dette drives i dag som «frivillig hjelp» og blir derfor 

en svært sårbar tjeneste.  

Fysioterapihjemler skal tilpasses reell aktivitet, jfr skriv fra KS/NFF – dette kan generere økte 

kostnader i perioden, - usikkert.  

Ergoterapitjenesten må utvikles og en veldrevet hjelpemiddelsentral er en forutsetning for rask 

bistand i hjemmet.  

Anslått innsparing: Usikkert  

 

Helseplattformen 

Kommunen har opsjonsavtale. Beslutning må tas innen høsten 2020 for evt. deretter å signere 

avtale. Det er kommet informasjon om at kostnaden vil være kr 300,- pr innbygger. For nye Ørland vil 

dette bli ca 3mill. Dette skal fordeles 50/50 på investering og drift. En må også påregne kostnader til 

opplæring for alle ansatte i tillegg.  

 

Nytt helsebygg 

Forprosjekt pågår. Usikker kostnad og oppstart.  

 

 

Mulig total innsparing for helse og familie i perioden frem til 31.12.2021: 13mill. 

 

 

Tiltak Anslått 

besparelse 

Kan virke 

fra 

Antatt usikkerhet i 

anslaget 

Konsekvenser 

Bedre 

kartlegging og 

tildeling av 

helsehjelp. Økt 

fokus på 

ressurser og 

mestring.  

Heltidskultur. 

2mill 31.12.2020 Forventer økt 

ressursbruk i 

forbindelse med 

opplæring ved 

innføring av 

Helseplattformen i 

siste del av 

perioden! 

Harmonisering av tjenester. 

Klagesaker. 

Felles 

innkjøpsavtaler  

0,5 mill 31.12.2020 Inngå gode avtaler Ansatte må ha opplæring i 

avtaler og at disse skal følges 
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Ett felles vaskeri, 

evt. kjøpe 

tjenesten helt 

eller delvis.  

0,5 mill 31.12.2020 Kvalitet på tjenesten 

må vurderes ved 

kjøp av tjeneste. 

Tjenesten vask av privat tøy 

kan bli vesentlig dårligere 

enn i dag. 

Slå sammen to 

avd. til en 

korttidsavdeling. 

7 mill 31.12.2021 Tiltaket vil 

sannsynlig generere 

flere langtidsplasser 

og økt press på 

hjemmetjenesten 

Sterkere fagmiljø, bedre 

tjeneste. Riktigere 

tjenestenivå. 

Må finne stillinger til 

overtallige i andre 

avdelinger. 

Ta i bruk dagens 

sykehjem i Bjugn 

til 

langtidsbeboere, 

dvs. flytte 

tjenesten fra dr. 

Sauers vei 18 til 

sykehjemmet. 

Alternativt alt på 

ett plan i dr. 

Sauers vei 20-22. 

1-2mill 31.12.2021 Det må kartlegges 

hvilket behov vi har 

for langtidsplasser 

for ny kommune 

Tjenesten til brukere med 

omfattende hjelpebehov må 

organiseres på ett plan og 

ikke som i dag på tre plan. 

Dette vil gjøre det lettere å 

få til bærekraftige tjenester.  

Ta i bruk dr. 

Sauers vei 18-20 

til andre brukere 

enn i dag, eks 

(Soltunet) 

2 mill 31.12.2021 Avhengig av at 

brukerne/pårørende 

ønsker boliger med 

fellesareal.  

Kan bli bedre bolig og 

tjeneste for brukergruppen.  

Sum innsparing 13mill 2020-21   

 

 

Oppvekst og utdanning 
Innen oppvekstsektoren er det noen klare prioriteringer. Det er ønskelig at vi prioriterer gode 

tjenester inne i enhetene framfor å drive mange enheter. Vi ønsker å prioritere lovpålagte tjenester 

framfor ikke-lovpålagte tjenester. 

I oppvekstområdet ønsker vi å utarbeide en ressursfordelingsmodell for skole og for barnehage slik at 

de ulike enhetene fordeler midler seg i mellom etter forutsigbare parametre. Slik kan vi også legge til 

rette for like forutsetninger for å drive tjenester i de ulike enhetene.  

Regjeringens effektivitesanalyse (historiske tall) viser at barnehagene i både Ørland og Bjugn drives 

svært effektivt allerede. Tilsvarende vises det at det er svært effektivt i skolen i Bjugn og at skolen i 

Ørland ligger midt i sjiktet(17-tall). Effektiviseringspotensialet er, etter objektive vurderinger, lite i 

skole og barnehage og et nedtrekk vil gå ut over de tjenestene vi skal levere. 
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Netto driftsutgifter i skolen i prosent av samlet netto driftsutgifter i kommunen (i prosent) utgjør i 

Ørland 23,2% som ligger på snitt med landet utenfor Oslo, men under egen kostragruppe 

(sammenlignbare kommuner). For Bjugn sin del er andelen 20,6 som er tydelig under egen 

kostragruppe og landsgjennomsnittet. Dette indikerer at dersom man legger innsparingen flatt 

utover tjenestesektorene vil vi relativt sett utfordre skolene mer enn andre tjenester dersom dette 

forholdet fra 18-tallene også fortsetter. 

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager ligger i Bjugn 

på 51 kr og for Bjugns kostragruppe på 60kr. For Ørland er tallet 55 kr og kostragruppen 54. Landet 

utenom Oslo ligger på 55 kr. I barnehagen produserer Bjugn kommune oppholdstimer til vesentlig 

lavere kostnad enn egen kostragruppe og landsgjennomsnitt, mens Ørland ligger på 

landsgjennomsnittet. 

Med marginale ressurser til skole og barnehage, med allerede effektive tjenesteproduksjon og med 

variable skoleresultater er det i utgangspunktet faglig ønskelig å foreta andre innsparingstiltak enn å 

redusere antallet som jobber i tjenesten. Det betyr at vi i økonomiplanperioden bør ha en ambisjon 

om å få til andre innsparingsgrep som kan frigjøre ressurser til å opprettholde  bemanningen.  

Ved et generelt nedtrekk i voksentetthet innen skolesektoren vil tjenestenivået og kvaliteten 

reduseres. Vi foreslår likevel å redusere grunnbemanning grunnskole med ca 4,5 millioner kroner. 

Dette gjøres ved å ta ned nivået på skolesiden i dagens Ørland, der man har ligget noe over 

normkrav. Dette vil redusere kvaliteten på tjenesten i dagens Ørland og bringer hele nye Ørland i 

retning av en skoledrift som balanserer mot lovens minimum i forhold til ny lærernorm.  

I valget mellom å yte tjenestene på mange steder og voksentetthet sammen med barna, er det 

rådmannens syn at vi må prioritere voksentetthet. Vi foreslår derfor å utrede varige strukturelle 

endringer, framfor å redusere voksentettheten i enhetene ut over forslagene i denne saken. Dette til 

tross for at det er uklare forskningssammenhenger mellom voksentetthet og skoleprestasjoner og at 

vi ikke har entydige funn på sammenhengen mellom antall voksne pr barn og skoleresultater. 

Mangelen på entydige funn betyr imidlertid ikke at det ikke er en sammenheng mellom lærertetthet 

og elevenes læring. Ny forskning fra Agder på barnehage tyder på sterk samvariasjon av høy 

voksentetthet i barnehage og tydelig læringsforsprang ved skolestart.  

Vi foreslår å utrede skolekretsgrenser, skolestruktur og ledig kapasitet i skolene med tanke på å 

vurdere muligheten for å legge ned en skole. Vi er imidlertid klar over at prognosen peker på en 

elevtallsvekst de nærmeste årene. Med etableringen av Botngård ungdomsskole vil de fleste skolene 

i nye Ørland være omtrent like store. Unntaket er Vallersund oppvekstsenter som er en fådelt skole. 

En faglig utredning vil danne utgangspunktet for vurdering av framtidig skolestruktur.  Vi ser ikke at vi 

vil få strukturelle endringer innenfor skole som kan gi virkning i 2020.  

Vi foreslår også å utrede å legge ned en barnehage. Vi har i dag en betydelig overkapasitet i 

barnehagene. En faglig utredninger bør avklare om dette er mulig og hensiktsmessig, og vurdere evt 

hvilken barnehage som bør legges ned. Antatt mulig innsparing er 1-2 millioner hvor man i 2020 

tidligst kan oppnå halvårsvirkning. Ved et eventuelt salg av barnehagebygg og skolebygg forutsettes 

det at bygget selges til et annet bruksformål enn dagens, da private alternativ gjør at eventuell 

innsparing reduseres betraktelig.  

Dersom vi skal lykkes med å komme i balanse uten å øke inntektene, forutsetter dette at disse 

strukturendringene blir gjennomført med det vi vet pr. i dag. 

Vi foreslår en ny vurdering av sommeråpen barnehage og en ny vurdering av løpende opptak i løpet 

av året. Dersom vi fjerner dette tilbudet vil det gi en antatt innsparing på 1 500 000 i forhold til nylig 

vedtatt politikk på området. Vi viser fram denne kostnaden, ikke for å ta en omkamp med politiske 
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valg, men for å la dette være med i en vurdering mellom ulike innsparingstiltak som inngår i å komme 

i balanse. 

Det er stor faglig diskusjon om effekt av spesialpedagogiske tiltak. Et regjeringsoppnevnt utvalg har 

påpekt dette og en stortingsmelding ser nærmere på dette. Reduksjon i spesialpedagogiske tiltak ut 

over lovpålagte vedtak, som utføres i barnehagene i dagens Bjugn, foreslås avsluttet og er beregnet å 

gi en innsparing på 1 500 000. Vi vil også foreta en gjennomgang av praksis vedrørende 

spesialpedagogisk tiltak i både skole og barnehage i økonomiplanperioden. Fondsavsetning fra PPT 

foreslås overført til den kommunale fondsavsetningen. Fondsavsetningen i 2018 på 875 000. 

Vi foreslår at SFO fullfinansieres av foreldrebetaling i nye Ørland. Dette innebærer en kombinasjon av 

redusert voksentetthet og tjenestekvalitet i SFO, spesielt i dagens Bjugn, og økt foreldrebetaling: 

Dette vil gi en antatt innsparing på 1 200 000. 

Et grep for å styrke faglig utvikling er etablering av fagstab i oppvekst. Det er naturlig at vi vurderer 

grenseoppgangen mellom hva vi løser i egen regi og hva som eventuelt skal løses i samarbeid med 

Fosen forøvrig. I dag benytter nye Ørland til sammen 500 000 til oppvekstsektoren i regi av Fosen 

regionråd. Vi foreslår å overføre noen av de merkantile oppgavene som i dag er på enhet i dagens 

Ørland, samt oppgaver fra personal og organisasjonsavdelingen i dagens Bjugn, til fagstaben. De 

øvrige merkantile ressursene ute på enhetene må vurderes opp imot oppgaver som kan ivaretas i 

fagstab. 

Vi har i dag ikke fullstendig oversikt over hvordan kostnadsnivået barnevernet vil utvikle seg.  

Det vil kunne komme økte kostnader i forbindelse med etablering av ny ungdomsskole. Vi ønsker 

også å legge til rette for at barn med spesielle behov med rett til avlastning etter helselovgivningen 

kan samordne avlastningen med det daglige sfo-tilbudet.  
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 Anslått 

besparelse 

Kan virke fra Antatt 

usikkerh

et i 

anslaget 

Konsekve

nser 

Årsvirkning 

sum 2020  

Årsvirkning 

fra 21 

Oppsigelse leiekontrakt  

Kvalifisering Ørland 

 Ført under 

teknisk 

    

Oppsigelse leiekontrakt 

PPT 

 Ført under 

teknisk 

    

Reduksjon samlet 

stillingsandel 

kvalifiseringsenheten 

 

300 000 / 

pluss evt 

ekstra 

stordriftsfo

rdeler 

felles 

grupper 

Helårsvirkning 

2020 

Liten Redusert 

samlet 

ressurs 

ledelse.  

300 000 500 000- 

700 000? 

Innlemme oppgaver som i 

dag ligger i merkantilstilling 

i fagstab 

80% 

stilling/ 400 

000  

Helårsvirkning 

2020 

Liten Flere 

oppgaver 

på færre 

mennesk

er 

400 000 400 000 

mulig 

økende 

Redusere tjenestenivå sfo / 

økt foreldrebetaling sfo 

1 200 000 Helårsvirkning 

2020 

Liten Dyrere 

tjeneste 

og lavere 

kvalitet. 

1 200 000 1 200 000 

Redusere åpningstid, 

sommerstenging og 

løpende opptak i 

barnehage 

1 500 000 Helårsvirkning 

2020 

Liten til 

medium 

Redusert 

fleksibilit

et for 

innbygger

e 

1 500 000 1 500 000 

Redusert styrkingsressurs i 

barnehagene (dagens 

Bjugn) 

1 500 000 Helårsvirkning 

2020 

Liten Redusert 

tjenestek

valitet 

1 500 000 1 500 000 

Redusere bemanning skole 4,5 mill  Liten Redusert 

tjenestek

valitet 

4 500 000 4 500 000 

Eventuelt redusere antall 

barnehager 

1 -2 mill  Sikker 

besparel

se, men 

vanskeli

g å anslå 

eksakt 

Redusert 

nærhet til 

tjeneste 

0 1 500 000 
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Næring, arbeid og kultur 
Det er lagt til grunn at nye Ørland kommune skal ha et sterkt næringsutviklingsperspektiv.  

Hovedsatsinger innen næring er forsvarsrelatert næring, havbruk, landbruk, industri, turisme/reiseliv 

og handel. Det skal legges til rette for samhandling med innovasjon-/kunnskapsmiljø. Dagens 

næringsapparat i begge kommuner skal samorganiseres og samlokaliseres i Næringens hus i rådhuset 

på Brekstad. Næring har behov for å samhandle tett med planmyndigheten. Det vil derfor legges til 

rette for god samhandling og muligheter for møtearenaer og arbeidsplasser mellom rådhusene. 

Nye Ørland kommune får et felles bo- og arbeidsmarked. Organiseringen med NAV-kontoret i samme 

tjenesteområde som næring vil gi bedre arbeidslivskunnskap og kunnskap om arbeidskraftreserven, 

med mål om flere i arbeid og økt inkludering.  

Etablering av enhet for folkehelse og frivillighet er en framtidsrettet satsing som har som mål å gi nye 

muligheter når det gjelder forebygging, bolyst og livsglede i hele lokalsamfunnet. Sammen med 

folkehelsekoordinator, skal Frivilligsentralene og ungdomsklubbene fokusere på universelle tilbud og 

møteplasser, uavhengig av alder og interesser. 

sum pr 

nå 

Eventuell skolenedleggelse 

 

2-4 mill  Sikker 

besparel

se, men 

vanskeli

g å anslå 

eksakt 

sum pr 

nå 

Redusert 

nærhet til 

tjeneste 

Økte 

skysskost

nader 

Større 

fagmiljø 

0 2 500 000 

Fondsmidler 1 -2 mill Engangsvirkni

ng 

 Ingen 1-2 mill 0 

       

Sum tiltak ≈10 700 000 

 

 

≈13 700 00 
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Nytt kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement med ambisjoner i et regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv er under etablering. Dette blir et spennende foretak og vil ha stor 

betydning for innbyggernes helse og trivsel. I tillegg vil det gi muligheter i et næringsperspektiv.   

Nye Ørland kommune skal i løpet av høsten 2019 inngå samarbeidsavtale med Ørland kirkelig 

fellesråd. 

 

Tiltak Anslått 
besparels
e 

Kan 
virke fra 

Antatt 
usikkerhet i 
anslaget 

Konsekvenser 

Næring 
Havbruk 
Reduksjon i tilskudd til 
andre;  
SAVA 
Forsvarskoordinator 
Næringsalliansen 
Fosen Regionråd  
Ørland Næringsforum 
 
 

 
 
 
Kr 225’ 
 
 
 
 
 
Kr 125’ 
Kr 125’ 

 
 
 
01.01.20 
 
 
 
 
 
01.01.20 
01.01.21 

Avtaler må 
gjennomgås, og 
det må avklares 
hva som kan 
besluttes i egen 
kommune og 
hva som tas med 
i styrer.  

 
 
 
Reduserte næringstjenester 
fra samarbeidspartnere. 
 
 
 
Harmonisering Bjugn og 
Ørland kommuner.  
 

Landbruk Kr 219’ 01.01.20  Bruke noe ressurs til eksterne 
prosjekt.  Samkjøring av saker 
landbruk og plan; 
effektiviseringsgevinst. 
Mulighet/tilgang på 
kompetanse på timing ved 
behov. 

Lufthavna 
0-budsjett i 2019,   
forutsetter ekstern 
finansiering. Samme for 
2020. 

    

NAV 
Redusert husleie og 
driftskostnader (fase 4). 
Bruk av fondsavsetninger 
flyktninger, tiltak for at 
flyktninger skal bli 
selvhjulpen. 

 
Kr 450’ 
 
 
Kr 180’ 

 
01.01.20 

  

FOLKEHELSE/FRIVLLIGHET 
Vurdert i fase 4 at det er 
mulig med netto 
kostnadskutt for å innfri 6 
% reduksjon. 

 
 
Kr 173’ 

 
 
01.01.20 

 Nedtrekk tilsvarende 20 % 
ressurs, kostnadskutt i tillegg 
eller økning i eksterne 
tilskudd. 
 

KOMMUNALT FORETAK 
Tiltak foreslått i fase 4; 
Felles biblioteksjef 
Felles markedsføring 
Kulturskole, 50 % stilling 
(ledelse) 

 
 
 
Kr 80 
Kr 400 
 

 
 
01.01.20 

 Interimsstyret forholder seg til 
2019-ramme -6%. Orientert i 
interimsstyret 27.05.19. 
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Andre tiltak  Kr 400’ 

OVERFØRING KIRKELIG 
FELLESRÅD 
 

kr 412’ 
 

01.01.20  Reduserte overføringer tas i 
utarbeidelse av 
samarbeidsavtalen mellom 
kommunen og kirkelig 
fellesråd høsten 2019.  

Sum tiltak  Kr 2.700    

 

Organisasjon og utvikling 
Organisasjon og utvikling består av enhet for personal, kommunikasjon og dokumentforvaltningen. 

Personal vil bli sentral i oppbygging av alle nye reglement, harmonisering og retningslinjer, samt ha 

en sentral rolle i lederstøtte til lederne. Vi har som mål og foreta det meste av opplæring internt og 

skolere framtidens ledere innenfor de ressurser vi har til rådighet. 

Dokumentforvaltningen vil bestå av arkiv, politikk og valg. Enheten vil få en svært viktig rolle i å holde 

sikkerheten for vår behandling av informasjon på en forsvarlig måte. Vi skal ha ansvar for alt 

møtesekretærarbeid i politiske møter med for og etterarbeid, samt ivareta valgarbeidet på en 

kvalitativ rett måte. 

Kommunikasjon vil være sentral i den interne og eksterne dialogen med ansatte og innbyggere. Ha 

gode rutiner og teft for informasjon på rett plass til rett tid. Vi skal også sørge for at alle ansatte og 

brukere har tilgang til gode løsninger innen IKT, telefoni og teknologiske løsninger. 

Det er en utfordring å dimensjonere en slik enhet. I en overgang så er det viktig at vi har kraft til å 

bygge nye løsninger, foreta implementering i organisasjon og utvikle en kultur og eierforhold til 

arbeidet. Det å redusere kapasitet i begynnelsen vil være en risiko og ta, men samtidig så vil ting bare 

ta noe lengre tid. Det er viktig at vi ikke blir så vingeklippet at det kvalitetsmessig ikke blir mulig å 

ivareta den fagligheten som disse tjenestene må ha. GDPR (personvern) for innbyggere står svært 

sentralt når vi skal bygge den nye organisasjon. 

Prioritet Tiltak Anslått 
besparelse 

Kan 
virke fra 

Antatt 
usikkerhet i 
anslaget 

Konsekvenser 

1 Ikke tilsette IKT personell 
ved oppsigelse av stilling i 
dagens Ørland 

700 000,- 1.1.2020 +/- kr 
200.000 

Mindre driftsstøtte, 
utviklingskraft av ny 
teknologi internt i 
organisasjon 

2 Besparelser i området for 
at 2 blir til 1, samt uttak 
av driftsreduksjoner på 
lisenser, forbruksmatr, 
bevertning m.m 

200 000,- 1.1.2020   

3 Ikke tilsette personell ved 
naturlig avgang i løpet av 
2020 

350 000,- 1.9.2020  Mindre kapasitet / 
ressurser til arbeid 
med kommunikasjon 
og innbyggerdialog. 

 SUM 1 250.000    
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Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 
De neste årene vil Samfunnsutvikling og tekniske tjenester stå foran ekstra store utfordringer. 

Kommunesammenslåingen krever utarbeidelse av nye kommuneplaner for en samlet kommune. På 

grunn av den store utbyggingen av blant annet haller, skoler og barnehager de siste årene, vil det bli 

større areal å drifte. Dette er ikke tatt inn i økonomiplanen. 

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester finansieres ikke bare fra driftsbudsjettet fra kommunen. 

Andre finansieringskilder er: 

 leieinntekter – leieinntekter for kommunale bygg dekker ofte ikke inn kostnader for bruk på 

grunn av at det her tas andre sosiale hensyn. Dette gjelder for eksempel halleie, kommunale 

boliger, eller utleie til lag og organisasjoner 

 Gebyrer – Gebyrene er under revisjon. På enkelte områder kan det være grunnlag for høyere 

gebyrer ved god dokumentasjon på selvkost, men dette er for tidlig i prosessen å fastslå 

dette. 

 prosjektstyring ved innvesteringer – Prosjektstyring i større og mindre investeringsprosjekt 

finansierer en del stillinger i dag.  

 andre direkte tilskudd – I forbindelse med utviklingen de siste årene har det vært 

ekstratilskudd fra kommune og andre eksterne parter i forbindelse med den utviklingen som 

har vært i begge kommunene.  

I tabellen er det satt opp faktorer som kan redusere kostnadene eller øke inntektene og 

effektiviteten til samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Siden kommunen ikke internfakturer 

husleie fra andre enheter i kommunen, kan innsparingen komme på andre enheters budsjett. 

 

Tiltak Anslått 
besparelse 

Kan 
virke fra 

Antatt 
usikkerhet 
i anslaget 

Konsekvenser 

Redusert husleie PPT 600 000 1.6.2020   Samlokalisering rådhus Bjugn 

Redusert husleie 

kvalifiseringsenhet 

200 000 1.6.2020   Samlokalisering Bjugn 

Redusert kostnad 

Landbrukets hus 

300 000 1.6.2020   Samlokalisering næringslivets 

hus 

Redusert behov innleie 

konsulent pga 

kompetanseheving 

300 000 1.6.2020 +- 300 000   

Redusert antall kommunale 

bygg – alternativt høyere 

husleie/halleie for private, 

lag og organisasjoner for 

bruk av kommunale bygg.  

500 000 1.1.2021 +- 500 000 Stor usikkerhet vedrørende 

kommunalt eide bygg som ikke 

benyttes i kommunale 

oppgaver. En del av 

kostnadene er i dag i form av 

innvesteringer.  (eksempel 

brannvarslingsanlegg for å 

fortsette dagens bruk av bygg) 
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Endring stilling og 

reduserte lederoppgaver 

plan 

250 000 1.1.2020     

Tilskudd regionalt 

samarbeid 

200 000 1.6.2020   

Forenkling 

saksforberedelser/ 

redusere antall utvalg som 

behandler samme sak 

200 000    

Redusert driftsstandard 

bygg 

300 000 1.6.2020 +-200 000  

Redusert driftsstandard 

veger og grøntområder 

200 000 1.6.2020 +- 200 000  

 

 

Økonomiavdeling/felleskostnader 
Fosen regnskap har kostnadsfordeling og belaster ikke kommunens økonomi.  Det jobbes med 

effektivisering slik at belastning pr kommune skal reduseres. 

Økonomiavdelingen skal ha et sterkt fokus på oppfølging av de ulike enhetene, samt sammenligning 

med sammenlignbare kommuner.  Med et antatt økende rentenivå vil det bli viktigere å fokusere på 

avkastningen av ledig likviditet samt ha en aktiv styring av rentesikringene. 

Staben blir på fire personer og har med seg lønn fra de ulike avdelingene.  Det kan ikke påregnes noe 

innsparing fra Fosen Regnskap før i 2021 (merkostnader på våren og mindrekostnader på høsten 

2020).   

Vi påregner å ta over merkantile oppgaver fra andre avdelinger og få til gode rutiner. 

Finanskostnadene skal kunne reduseres ved at også dagens Ørland sin gjeld blir fordelt mer på 

obligasjon og sertifikat og ikke bare opp mot Kommunalbanken og KLP. 

Ved full bemanning skal vi også få mer effekt ut av likviditetsbeholdningen ved mer aktiv plassering 

og oppfølging av ledig likviditet. 

Vil også forutsette at vi ikke blir ferdig med alle prosjektene som er budsjettert i 2019, slik at vi vil få 

noe lavere avdragskostnader enn forutsatt. 

Med en egen ressurs på innkjøp må dette gi effekt i lavere kostnader og samtidig må antall 

innkjøpspunkt reduseres. 

Det forventes ingen vesentlige endringer innenfor felleskostnader i planperioden.  Her dekkes 

kontingenter, telekostnader, porto, fellesforsikringer osv. 

Felleskostnader må kunne reduseres, slik som kontingenter, abonnement ol. 
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Tiltak Anslått 
besparelse 

Kan 
virke fra 

Antatt 
usikkerhet i 
anslaget 

Konsekvenser 

Reduserte felleskostnader 
(kontingenter ol) 

400.000 1.1.2020 +/- kr 
200.000 

Ingen 

Finanskostnader – mer lån 
på sertifikat og 
obligasjonsvilkår 

2.000.000 1.1.2020  Ingen/ noe mer 
refinansieringsrisiko 

Redusert kostnad Fosen 
Regnskap  

200 000  1.1.2021 +/- 50.000 Digitalisering av 
prosesser/færre kommuner -> 
færre årsoppgjør 

Mer effektive innkjøp  1.1.2020  Kvalitet: - følge lover/regler + 
rammeavtaler som gir mindre 
mulighet for vaneinnkjøp 

SUM 1 200.000    

 

 

Andre mulig innsparingsområder som kan drøftes. 
I prosesser hvor man skal bringe økonomien i balanse vil det alltid være ulike oppfatninger av hva 

man skal gjøre mindre av i en kommuneorganisasjon.  

Strukturelle grep 
Ett av forslagene som raskt blir drøftet er om det er mulig å foreta flere strukturelle endringer. 

Ett nærliggende eksempel er hvor mange rådhus trenger en ny kommune?  

En reduksjon av antall rådhus vil trolig ha liten effektiviseringsgevinst siden byggene er fylt opp med 

medarbeidere. Ved dagens omorganisering fylles dagens rådhus opp, noe som frigjør andre bygg som 

kan klargjøres for avhending. Man kan alltids se for seg at vi kan tjene noe på å relokalisere tjenester 

til ledige bygg med lavere avhendingsverdi/kvalitet. Dette vil imidlertid trolig redusere 

tjenestekvaliteten, det vil kunne trosse politiske prioriteringer i forbindelse med lokalisering og 

redusere tiden til nødvendige oppussing og nye investeringskostnader i egen bygningsmasse. På 

nåværende tidspunkt har vi ikke et faglig grunnlag som tilsier mulige besparelser her. 

Et mulighet er å gjøre en studie av vår totale kommunale bygningsmasse og undersøker muligheten 

for at flere sitter tettere og i mer åpne løsninger enn vi gjør i dag og på andre lokasjoner enn i dag. 

Dette vil uansett representere endringer med noe lengre tidshorisont. Det må legges opp til 

arealeffektive løsninger og avstenging av arealer som ikke er i bruk. 

Redusere tilbud til befolkningen 
Trenger vi flere svømmehaller, håndballhaller og kulturhus? 

Man kan alltids legge ned attraktive kulturtilbud til befolkningen. Eksempler på dette er å stenge en 

svømmehall, fjerne isleggingen i ishallen eller redusere åpningstider i idrettshaller etc. Her er vi svært 

usikker på økonomisk effekt opp mot betydningen disse anleggene har for bolyst og blilyst og 

langvarig betydning for folkehelsen. 

Vår vurdering er at vurderingen av slike funksjoner må tas i forbindelse med at det oppstår vesentlige 

behov for oppgraderinger for slik å vurdere en framtidig kost/nytte verdi.  
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Næringslivet 
Vi kan gjøre mindre for næringslivet. Imidlertid er det de som skal skape flere arbeidsplasser i 

kommunen vår. Vi kan legge ned flyruta fra Ørland. Dette vil imidlertid redusere befolkningen og 

arbeidslivets muligheter til å besøke andre. Vi anser at ett av Ørlands fortrinn er at vi har en times 

reisevei til Trondheim og en times reisevei til Oslo som hub ut mot verden. Vi mener flyruta må bestå 

og at staten bidrar med tilstrekkelig finansiering. 

 

Investeringsbudsjettet 
I investeringsbudsjettet er det lagt inn alle vedtatte prosjekt i økonomiplanene til kommunene.  Det 

totale investeringsnivået må sees opp mot de handlingsregler som blir vedtatt.  Dersom det nye 

kommunestyret reduserer sine ambisjoner på investeringssiden vil det kunne gi økt handlingsrom på 

driftssiden og bidra til å redusere omfanget av merforbruket.  

Det anbefales å redusere lånegjelda ved å investere mindre enn de årlige avdragene. 

En detaljert beskrivelse av de ulike prosjektene vil bli utarbeidet til det endelige forslaget til 

økonomiplan. 

Oppsettet på investeringsbudsjettet er at prosjektene fra Bjugn kommer først, deretter Ørland og til 

sist finansieringen. 
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 Saldert     

Investering Budsjett budsjett Økonomiplan 

  2019 2019 2020 2021 2022 2023 

BFV erstatning klausulering 50 50     

Tilskudd BFV   4 350     

Tomteteknisk arbeid boligområder 4 000 8 000 4 000 2 000   

Høydebasseng Oksvoll 8 000 13 800     

Vannledning Ervika   1 000     

Mebostad pumpestasjon 2 000 2 000     

Grunnlagsinvesteringer Seter V/A   500     

Vannledning Bjugn Nord 13 000 13 300 10 000 10 000   

Utbedring vannledningsnett 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  

Vann Tarva 12 000 12 000 4 000    

Vannrenseanlegg Elveng   4 000     

Ervikveien   400     

Renovering avløp 700 1 400 700 700 700  

Traktorplenklippere 1 000 1 000  600   

Trafikksikerhetstiltak Arfinn Astadsvei / gang og sykkelvei 2 500 2 500     

Bygging av rundkjøring Haugenkrysset/kulvert 11 600 18 600     

Trafikksikkerhetstiltak - egenandel 100 100 100 100 100  

Båt / parken 500 500     

Kantklipper/fliskutter 300 300     

Fergelem Tarva 300 300     

Utbedring veier 200 200 200 200 200  

Brannstasjon Botngård 2 000 2 500     

Bygn. HMS 800 800 800    

Leiligheter til barn og unge/planlegging 300 300 5 000 5 000   
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Renovering fasader Bjugnhallen   6 300     

Bjugnhallen - nytt tak   1 000     

Dr. Sauersv. 22. Nye takheiser på 10 rom   725     

Dr. Sauersv. 22. generell renovering  1 000 1 400     

Brukerbase Soltunet og barn og unge   275     

Kottengsveien 6 000 6 500     

Asfaltering av kommunale veier 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  

Plan for gang og sykkelveier 500 500 1 000 1 000 1 000  

Utskifting av fyrkjeler kommunale bygg 500 500     

Investeringsplan kommunale bygg 300 300     

Sikring av skole 100 100     

Bjugn Helsesenter - gamelt bygg (A/B)     10 000 15 000  

Kartverk og oppmåling 150 150 150 150 150  

Diverse IKT 2 100 2 100 1 500 1 500 1 500  

Kirker 3 200 3 200 3 350    

Hovedprosjekt Agresso ver M7   0 500    

Oppgradering skolegård Botngård   1 500     

Utbygging bredbånd og mobildekning 1 000 1 000     

Omlegging vei Ervika 3 300 3 300     

Oppgradering Rådhus 20 000 22 700 3 000    

Ny barnehage / Mebostad 20 000 20 000     

Utskifting lekeapparater barnehager 800 800     

Prosjekt jobbtilfredshet - investeringsdelen   500     

Kulturminneprosjekt   900     

Statens hus - etablering av ungdomsklubb   700     

Kunstgressbane 6 000 19 200     

Vedklyvere Stranda 105 105     

Pasientheis bolig for barn og unge 100 100     

Oppgradering medisinkabinett sykehjem/hjemmesykepleien 150 150     
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Utskifting utstyr helsesenteret 200 200     

Hjelpemidler fysio- og ergoterapeuttjenesten/velferdsteknologi 300 300     

Egenandel spillemidler - stier 500 500 500    

Utskifting bord og stoler i Bjugnhallen 300 300     

Planlegging og bygging av ny ungdomsskole 55 000 58 500 55 000    

Gang og sykkelvei Vallersund 2 500 2 500     

Campus Fosen /Gocart prosjekt 1 000 1 000     

Nærmiljøtiltak Lysøysundet 500 500     

Oppgradering Alf Nebbsgate 4 000 4 000     

Finansiering   0     

SUM 190 955 251 705 91 800 33 250 20 650 0 

        

 IKT, digitalisering og teknologiske løsninger   2 500 2 500 2 500 2 500   

Garten Fiskerihavn   800     

 Utgifter til markedsføring og salg av eiendom  750 750 750 750   

Tiltak Futura barnehage 1300 1 300     

Tiltak Opphaug skole 1200 1 200     

Tiltak Ørland ungdomsskole 1305 1 305     

Titak sykehjemmet ØMS 1505 1 505     

Tiltak aktivitetssenteret ØMS 175 175     

Tiltak Ørlandshallen 150 150     

Tiltak kultursenteret 100 100     

Tiltak Rådhuset 265 265     

Tiltak Austrått gård 1100 1 100     

Tiltak Ørland kirke 400 400     

Tiltak kommunale veier 1500 1 500     

Klargjøring ØSA i forhold til beredskap 1000 1 000     
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 Opparbeidelse av næringsareal    0 2 000    

 Nytt læremiddelutstyr  700 700 300 300   

 ØMS - nytt helsebygg    0 9 000 90 000   

 Ny brannstasjon  30 000 31 150     

Kunstgress og undervarme - stadion Gryta 10 000 10 000     

Brekstad Metro 10 000 10 000     

Terminal Lufthavna 3 000 6 500     

Vei Åstumhaugen og gang og sykkelvei Opphaug 4 500 4 500     

Bru Storfosna Garten 1 000 1 000     

Opparbeidelse uteområder Futura 300 300     

Velferdsteknologi 300 300     

Opparbeidelse Kleivan boligområde 16 000 16 000     

BFV - utredning reservevann og behandlingsanlegg 100 100     

BFV - ny overføingsledning Ørland 11 500 11 500     

BFV - framlegging fiber vannbehandlingsanlegg 1 250 1 250     

Oppgradering gamle vannledninger 5 000 5 000 5 000    

Rehbilitering VA-ledninger Brekstad 5 000 5 000     

Oppgradering silanlegg Hovdetåa 1 500 1 500     

Oppgradering overløp pumpestasjoner 500 500 500    

 Sum  113 900 119 350 20 050 93 550 0 0 

       

Investeringsregnskap        

 Budsjett Saldert Økonomiplan 

  2019 budsjett 2020 2021 2022 2023 

Investeringer i anleggsmidler 304 855 371 055 111 850 126 800 20 650 0 

Utlån og forskutteringer 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  

Kjøp av aksjer og andeler 2 560 2 560 2 660 2 760 2 860  
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Avdrag på lån 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  

Avsetninger   0  3 000 3 000  

Årets finansieringsbehov 322 415 388 615 129 510 147 560 41 510 0 

         

Finansiert slik:        

Bruk av lånemidler 268 255 324 755 107 950 90 500 30 650  

Salg anleggsmidler 23 500 23 500 9 500 6 000 4 800  

Tilskudd/refusjoner   6 200 6 000 45 000   

Kompensasjon for merverdiavgift   0     

Avdrag på utlån 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  

Andre inntekter   0     

Sum ekstern finansiering 296 755 359 455 128 450 146 500 40 450 0 

         

Bruk av avsetninger/driftsfond 7 600 11 100     

Bruk av avsetninger/investeringsfond 18 060 18 060 1 060 1 060 1 060  

Sum finansiering 25 660 29 160 1 060 1 060 1 060 0 

              

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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