
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 
Møtested: Yrjar/Skarven, Ørland rådhus 
Dato: 25.04.2019 
Tid: 09:00 – 12:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Myrvold Leder OK-H 
Marit Sletten Medlem OK-H 
Hilde-Kristin Sandvik Medlem OK-H 
Thor Bretting Medlem OK-H 
Birger Austad Medlem OK-H 
Trond Magnus Brekstad Medlem OK-FRP 
Stian Tyskø Medlem OK-V 
Finn Olav Odde Medlem OK-SP 
Bjørn Henrik Solbue Medlem OK-SP 
Thomas Hovde Medlem OK-SP 
Nina M. Brækstad Sandvik Medlem OK-SP 
Hanne Koksvik Høysæter Medlem OK-SP 
Øyvind Næss Medlem OK-SV 
Gunnhild Tettli Medlem OK-AP 
Knut Morten Ring Medlem OK-AP 
Tonje Iren Sakariassen 
Sundet 

Medlem OK-AP 

Irja Helen Hammern Døsvik Medlem OK-AP 
Ogne Undertun Nestleder BK-AP 
Sissel Eide Fremstad Medlem BK-AP 
Anne Torill Rødsjø Medlem BK-AP 
Lene Kotte Medlem BK-AP 
Kristin Skilleås Medlem BK-AP 
Hans Jørgen Lysø Medlem BK-AP 
Hugo Solheim Medlem BK-AP 
Einar Aaland Medlem BK-H 
Tore Melhuus Medlem BK-H 
Anne M. Bjørnerud Medlem BK-H 
Hans Eide Medlem BK-SP 
Laila Iren Veie Medlem BK-SP 
Ole Graneng Medlem BK-SP 
Walter Braa Medlem BK-FRP 
Per Odd Solberg Medlem BK-B 
Marthe Rødsjø Medlem BK-SV 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 



Jan Inge Standahl MEDL BK-SP 
Therese Eidsaune MEDL OK-H 
Jan Vollan MEDL BK-H 
Roy Hoøen MEDL OK-SP 
Ole Martin Hågård MEDL OK-H 
Fredrik Sandness MEDL BK-AP 
Jan Otto Olden MEDL BK-AP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Knut Sigurd Ljøkelsøy Therese Eidsaune OK-H 
Trond Amundsveen Ole Martin Hågård OK-H 
Laila Selnes Lund Roy Hoøen OK-SP 
Viggo Rødsjø Fredrik Sandness BK-AP 
Turid Undertun Jan Otto Olden BK-AP 
Ketil Halvor Sundseth Jan Vollan BK-H 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Emil Raaen Prosjektleder/rådmann nye Ørland kommune 
Britt Brevik Politisk sekretær 
Administrasjon Bjugn 
kommune 

 

Administrasjon Ørland 
kommune 

 

  
 
 

Merknader: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent. 
 
 
Thomas Hovde (SP) møtte kl. 09.20. 
Ogne Undertun (A) innvilget permisjon fra 11.00. 
 
 

 
  



 
Saksnr Innhold Lukket 

PS 19/21 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og 
utvikling av nytt planverk for beredskap i nye 
Ørland kommune 

 

PS 19/22 Ordførerkjede for nye Ørland kommune  

PS 19/23 Forprosjekt for utvikling av natur- og 
kulturminnerike landskap og museer i Fosen 

 

PS 19/24 Stadfesting av vedtak - vedtekter kommunale 
barnehager Bjugn og Ørland / nye Ørland 

 

 
 

 Orientering om sakene på sakskartet 
o Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for 

beredskap i nye Ørland kommune v/Tore Sem 
 Status på arbeidet og fremdrift 

o Forprosjekt for utvikling av natur- og kulturminnerike landskap og museer i 
Fosen v/Daniel Johansen 
 Status på arbeidet, prosjekter og midler - fremdrift 

o Stadfesting av vedtak – vedtekter kommunale barnehager i Bjugn og 
Ørland/nye Ørland v/prosjektleder nye Ørland 
 Presiseringer og rettinger 

 
 Orientering ved prosjektleder/rådmann nye Ørland kommune 

o Presentasjon sendes Fellesnemndas medlemmer 
o Nye Ørland = 250 dager igjen 
o Befolkningsvekst og næringsvekst 
o Økonomisk hovedbilde 

 43 mill. i merforbruk 
 Forutsetninger og forventninger 
 Utgifter og inntekter 
 Eiendomsskatt 
 Valg av retning for nye Ørland 
 Veien videre mot 2020 - mulige løsninger 

o Redegjørelse på spørsmål fra leder Fellesnemnda vedrørende status på 
prosjekter, budsjett og investeringsrammer for 2019 i Ørland og Bjugn – 
eventuelle reduksjoner/endringer 

o Framdrift for budsjett- og økonomiplanprosessen 2020  
o Ole Kristian Strand nyansatt i økonomienheten i nye Ørland - august 2019 

 
 Lokalisering av arbeidsplasser og kontorplasser i nye Ørland v/Thomas Engen 

o Presentasjon sendes Fellesnemndas medlemmer 
o Tjenester med nærhet til bruker 
o Spesialiserte tjenester plasseres i fagmiljø - lokalisering 
o Antall ansatte og antall årsverk  
o Lokalisering av ansatte, tjenester og fagmiljø i henholdsvis Statens Hus – 

Rådhuset Bjugn – Næringslivets Hus – Helsesenter Brekstad – NAV 
o Videre arbeid i samarbeid med enhetsledere og tillitsvalgte – fremdriftsplan 

for flytting av fagmiljø og arbeidssted 
o Reelle tall for flytting og utnyttelse av lokaler 



o Lokalisering av kirkekontor er under arbeid 
 

 Næringsutvikling v/Thomas Engen 
o ABC – prinsippet for type næringsvirksomheter 
o Rett virksomhet på rett sted 

 
 Gradert ROS-analyse v/Tore Sem 

o Presentasjon sendes Fellesnemndas medlemmer 
o Arbeidet er initiert av Fylkesmannen 
o Samarbeid mellom nye Ørland kommune, Fylkesmannen, Trondheim og 

Stjørdal kommune 
o Beredskapsarbeidet fra hendelse til inn mot en krig 
o Forsvaret vs innbyggernes behov i fred, krise «hybrid tilstand» og krig 
o Utfordringsbilde – kommunenes rolle og ansvar 
o Aktører og kunnskap om ROS, sikkerhet og analyse 
o Behov for kunnskap – overgangen fra fred til beredskapstiltak/krig 
o Trusselbilde og samfunnssikkerhet 
o Vurdering av tiltak  
o Samarbeid med andre kommuner/nabokommuner 

 
 

PS 19/21 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for 
beredskap i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 25.04.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Fellesnemnda ber om at prosjektleder snarest igangsetter et arbeid for helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for beredskap i nye 
Ørland kommune, slik det framgår av saksframlegget. 

2. Kostnadene med arbeidet, inntil kr 400.000, finansieres av avsatt reserve i Budsjett 
2019 - Prosjekt sammenslåing (PS 18/19). 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Leder for Fellesnemnda foreslår at saken utsettes til neste ordinære møte i Fellesnemnda. 
 
 
Votering  
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste ordinære møte i Fellesnemnda. 
 
 
 
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) foreslo at saken utsettes. 
 
 
Votering  
Leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 
 
 

PS 19/22 Ordførerkjede for nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 25.04.2019  
 
Behandling: 
Forslag fremmet av Fellesnemndas leder, Tom Myrvold (H) på vegne av leder og nestleder: 
 

1. Fellesnemnda vedtar å lage et nytt ordførerkjede for nye Ørland kommune. Kjedet 
skal lages med et funksjonelt perspektiv hvor hensyn til lav vekt, universell utforming 
(kvinne/mann, justerbar lengde m.v) og vedlikeholdsbehov (puss- og ripefasthet m.v) 
skal utvises særskilt hensyn.  

2. Det nye ordførerkjedet skal i tillegg til våpenskjoldet i eksisterende Ørland kommune 
også inneha ulike symboler og motiv fra hele den nye kommunen som fremhever hvem 
vi er, hvor vi kommer fra og samfunnet vi representerer på en helhetlig måte. 

3. Nytt ordførerkjede finansieres av prosjektmidler for kommunesammenslåing av 
Ørland og Bjugn kommuner. 

4. Fellesnemnda vedtar de retningslinjer for bruk av og oppbevaring av ordførerkjedet 
som fremgår av saken. 

 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av leder Fellesnemnda, Tom 
Myrvold (H) på vegne av nemndas leder og nestleder til avstemming. 
  
Forslaget fra leder Fellesnemnda, Tom Myrvold (H) på vegne av leder og nestleder ble 
vedtatt med 31 mot 8 stemmer. 
 
 
Vedtak: 



1. Fellesnemnda vedtar å lage et nytt ordførerkjede for nye Ørland kommune. Kjedet 
skal lages med et funksjonelt perspektiv hvor hensyn til lav vekt, universell utforming 
(kvinne/mann, justerbar lengde m.v) og vedlikeholdsbehov (puss- og ripefasthet m.v) 
skal utvises særskilt hensyn.  

2. Det nye ordførerkjedet skal i tillegg til våpenskjoldet i eksisterende Ørland kommune 
også inneha ulike symboler og motiv fra hele den nye kommunen som fremhever hvem 
vi er, hvor vi kommer fra og samfunnet vi representerer på en helhetlig måte. 

3. Nytt ordførerkjede finansieres av prosjektmidler for kommunesammenslåing av 
Ørland og Bjugn kommuner. 

4. Fellesnemnda vedtar de retningslinjer for bruk av og oppbevaring av ordførerkjedet 
som fremgår av saken. 

 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalgets møte. 
 
 
Votering  
 
 
Vedtak: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalgets møte. 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Leder for Fellesnemnda foreslår at saken utsettes til neste ordinære møte i Fellesnemnda. 
 
 
Votering  
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste ordinære møte i Fellesnemnda. 
 
 
 



PS 19/23 Forprosjekt for utvikling av natur- og kulturminnerike landskap og museer i 
Fosen 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 25.04.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Fellesnemnda for Ørland og Bjugn kommuner tar rapporten «Forprosjekt for utvikling 
av natur- og kulturminnerike landskap og museer i Fosen» til orientering.  

2. Rapporten tas med i det videre arbeid med etablering av nytt kommunalt foretak 
(KF) for nye Ørland kommune. 

 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Leder for Fellesnemnda foreslår at saken utsettes til neste ordinære møte i Fellesnemnda. 
 
 
Votering  
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste ordinære møte i Fellesnemnda. 
 
 
 

PS 19/24 Stadfesting av vedtak - vedtekter kommunale barnehager Bjugn og Ørland / 
nye Ørland 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 25.04.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtekter for kommunale barnehager i kommunene Bjugn og Ørland kommuner og senere 
nye Ørland vedtas som fremlagt. 



Nye vedtekter trer i kraft fra barnehageåret 2019/2020 – medio august 2019. 
 
 
 
 


