
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 
Møtested: Yrjar/Skarven, Ørland rådhus 
Dato: 14.02.2019 
Tid: 09:00 – 13:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Myrvold Leder OK-H 
Therese Eidsaune Medlem OK-H 
Marit Sletten Medlem OK-H 
Thor Bretting Medlem OK-H 
Birger Austad Medlem OK-H 
Ole Martin Hågård Medlem OK-H 
Trond Magnus Brekstad Medlem OK-FRP 
Stian Tyskø Medlem OK-V 
Finn Olav Odde Medlem OK-SP 
Roy Hoøen Medlem OK-SP 
Bjørn Henrik Solbue Medlem OK-SP 
Thomas Hovde Medlem OK-SP 
Hanne Koksvik Høysæter Medlem OK-SP 
Gunnhild Tettli Medlem OK-AP 
Knut Morten Ring Medlem OK-AP 
Tonje Iren Sakariassen 
Sundet 

Medlem OK-AP 

Ogne Undertun Nestleder BK-AP 
Anne Torill Rødsjø Medlem BK-AP 
Lene Kotte Medlem BK-AP 
Fredrik Sandness Medlem BK-AP 
Hans Jørgen Lysø Medlem BK-AP 
Jan Otto Olden Medlem BK-AP 
Einar Aaland Medlem BK-H 
Jan Vollan 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 
Jan Inge Standahl Medlem BK-SP 
Walter Braa Medlem BK-FRP 
Per Odd Solberg Medlem BK-B 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Næss MEDL OK-SV 



Sissel Eide Fremstad MEDL BK-AP 
Nina M. Brækstad Sandvik MEDL OK-SP 
Hilde-Kristin Sandvik MEDL OK-H 
Irja Helen Hammern Døsvik MEDL OK-AP 
Kristin Skilleås MEDL BK-AP 
Hugo Solheim MEDL BK-AP 
Marthe Rødsjø MEDL BK-SV 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Trond Amundsveen Hilde-Kristin Sandvik OK-H 
Laila Selnes Lund Nina M. Brækstad Sandvik OK-SP 
Greta Solbakk Øyvind Næss OK-SV 
Roar Hegvik Irja Helen Hammern Døsvik OK-AP 
Kurt Sundet Kristin Skilleås BK-AP 
Viggo Rødsjø Hugo Solheim BK-AP 
Turid Undertun Sissel Eide Fremstad BK-AP 
Ragnar Grønås Marthe Rødsjø BK-SV 

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

 
 

Merknader: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent. 
 
Finn Olav Odde (SP) innvilget permisjon fra 09.45 – 10.00. 
 
Knut Ring (AP) fremmet spørsmål rundt habilitet i forbindelse med behandling av sakene 
19/5 og 19/7: 

 Spørsmål om habilitet ifm representanters styreverv/ansat i henholdsvis IKS og KF 
 Saken ble drøftet og avklart i forhold til gjeldende lovverk 
 Ingen av Fellesnemndas representanter er inhabil i forhold til dagens saker til 

behandling 
 Det ble foreslått at delprosjektgruppen «Politisk organisering» utarbeider skriv for 

tydeliggjøring rundt habiltet i forbindelse med behandling av politiske saker sett 
opp mot politiske verv og representasjon i KF, IKS og AS m.v.. Tydeliggjøringen 
legges i reglementet Politiske organisering og reglement. 

 
Finn Olav Odde (SP) ber om at prosjektleder under orienteringer i dagens møte, redegjør 
for arbeidet med plassering av ansatt i nye Ørland kommune, i forhold til følgende 
innspill:  
 

Jeg opplever at det er mye uro og utrygghet blant ansatte i forhold til hvor deres 
arbeidssted blir etter kommunesammenslåingen, og ber derfor om at du som 
prosjektleder i fellesnemdsmøtet i morgen orienterer om det som er planene for dette. 



Jeg ønsker en oversikt som viser hvilke arbeidsplasser som skal være i Botngård og 
hvilke som skal være på Brekstad. Samtidig ønsker jeg at du presenterer hvilke av de 
arbeidsplassene som skal ligge i Botngård som blir lagt til rådhuset og hvilke som er 
planlagt å ligge i nåværende Statens hus. På samme måte ønsker jeg at du 
presenterer hvilke arbeidsplasser som blir liggende på rådhuset på Brekstad og 
hvilke av de som er planlagt å ligge på Brekstad som eventuelt plasseres utenfor 
dagens rådhus. 
  

 Orienteringen utsettes til neste møte i Fellesnemnda. 
 
 

 
 
 
  



 
Saksnr Innhold Lukket 

DR 19/1 Tiltredelse av felles administrativ ledelse for nye 
Ørland kommune 

 

PS 19/1 Kommuneblomst og kommunefugl for nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/2 Plan for kulturbygging for nye Ørland kommune  

PS 19/3 Prosess - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-
2023 

 

PS 19/4 Fiansreglement - prosess fram mot vedtak  

PS 19/5 Håndtering av interkommunale selskap  

PS 19/6 Barset felleskommunale vannverk IKS - 
organisering etter 2020 

 

PS 19/7 Kommunalt foretak (KF) - kultur, natur og 
arrangement 

 

PS 19/8 Organisering av landbrukskontoret i nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/9 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye 
Ørland kommune 

 

PS 19/10 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og 
utvikling av nytt planverk for beredskap i nye 
Ørland kommune 

 

 
 
 
Orientering 

 Leder fellesnemnda/prosjektleder nye Ørland 

DR 19/1 Tiltredelse av felles administrativ ledelse for nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
Fellesnemnda støtter Arbeidsutvalget Ø/B sin uttalelse i saken. 
 
 
Votering  
Arbeidsutvalget Ø/B sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
AU tar saken til etterretning og lar saken gå sin gang ift inndelingsloven som tidligere 
vedtatt.  
 
 
 
 



PS 19/1 Kommuneblomst og kommunefugl for nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
Knut Ring (AP) fremmet følgende forslag til innstilling: 

1. Som kommuneblomst for nye Ørland velges Engstorkenebb (Geranium pratende) 
2. Som kommunefugl for nye Ørland velges Sangsvane (Cygnus Cygnus) 

 
 
Votering  
Punktvis avstemming over det enkelte forslag på kommuneblomst og kommunefugl i forhold til 
foreslåtte innstillinger: 
Punkt 1 kommuneblomst:  

1. Avstemming: Det enkelte forslag ble prøveavstemt. Nattfiol fikk 4 stemmer, 
Engstorknebb fikk 27 stemmer, Maria Nøkleblom fikk 9 stemmer. 

2. Avstemming: Engstorknebb ble satt opp mot Maria Nøkleblom til avstemming. 
Engstorknebb ble vedtatt med 35 stemmer. 

Punkt 2 kommunefugl: 
1. Avstemming: Forslaget på Vipe ble prøveavstemt og fikk 1 stemme. 
2. Avstemming: Tjeld ble satt opp mot Sangsvane til avstemming. Sangsvane ble 

vedtatt med 27 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
1. Som kommuneblomst for nye Ørland velges Engstorkenebb.  
2. Som kommunefugl for nye Ørland velges Sangsvane. 
 
 

PS 19/2 Plan for kulturbygging for nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Arbeidsutvalget Ø/B sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Fellesnemnda vedtar aktiviteter og markeringer med tilhørende budsjett som er utarbeidet 
av gruppa «visjon, symboler og felles kultur. 
 
 
 
 
 
 

PS 19/3 Prosess - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  



 
Behandling: 
Thor Bretting (H) fremmet følgende tilleggsforlag til AU’s innstilling: 

1. Første budsjettmøte fremskyndes fra uke 11 til uke 9 
2. Den politiske deltakelsen består av begge formannskapene i de respektive 
kommuner pluss tillitsvalgte 

 
 
Hanne K. Høysæter (SP) fremmet følgende forslag: 

Den politisk deltakelsen består av begge kommunestyrene i de respektive kommuner 
pluss tillitsvalgte. 

 
 
Einar Aaland (BH) fremmet følgende forslag til innstilling: 

Fellesnemnda ber begge kommunestyrer om å samle investeringer som går på like 
funksjoner, spesielt med tanke på nye helsebygg og brannstasjoner.  
 
Slike investeringer prioriteres til aksen Botngård - Brekstad så fremt det er fornuftig, 
slik den fremforhandlede avtalen sier. 
 
Dette er i tråd med fylkesmann sitt oppdrag i ved forespørsel om uttalelse om 
kommunenes økonomi fra starten av 2018. 

 
 
Votering  
Punktvis avstemming: 
Arbeidsutvalget Ø/B sin innstilling punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet av Thor Bretting (H) punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av Thor Bretting (H) punkt 2 ble satt opp mot forslag fremmet av Hanne K. 
Høysæter (SP). Forslag fremmet av Thor Bretting (H) punkt 2 ble vedtatt mot 10 stemmer. 
 
Forslag fremmet av Einar Aaland (H), falt mot 3 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Det gjennomføres tre budsjettkonferanser i løpet av våren, med deltakere både fra 
politisk og administrativt nivå.  

2. Budsjettkonferansene skal ha en grundig analyse av den nye kommunens økonomi og 
skissere løsninger for veien videre. Arbeidet må ha en langsiktig tenkning for å sikre 
forsvarlige tjenester over tid. Målsettingen er å ha et utkast til økonomiplan klar til 
fellesnemndas møte i juni. 

3. Første budsjettmøte fremskyndes fra uke 11 til uke 9 
4. Den politiske deltakelsen består av begge formannskapene i de respektive kommuner 

pluss tillitsvalgte 
 
 
 
 
 



PS 19/4 Fiansreglement - prosess fram mot vedtak 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Arbeidsutvalget Ø/B sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Fellesnemda ønsker en grundig gjennomgang av finansreglementet.  
2. Fellesnemda vedtar at administrasjonen henter inn en ekstern vurdering av nye 

Ørland kommunes finansielle risiko og anbefalinger for å håndtere denne.  
3. Administrasjonen fremmer deretter en ny sak for fellesnemda der finansreglementet 

vedtas. Da det er krav om en uttalelse fra en uavhengig instans, må saken sendes 
revisjonen eller et annet uavhengig miljø for uttalelse før saken sendes fram. 

 
 
 
 

PS 19/5 Håndtering av interkommunale selskap 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 

 
 
Votering  
Arbeidsutvalget Ø/B sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Nye Ørland kommune viderefører de interkommunale samarbeidene som Ørland og 
Bjugn kommune er engasjert i der andre kommuner inngår  

 Nye Ørland kommune overtar aksjer, andeler og medlemskap i de selskapene som 
Ørland og/eller Bjugn kommune er eier/deltaker/medlem i  

 Prosjektleder varsler aktuelle selskap og samarbeid, og starter en prosess for a sikre 
at formaliteter blir ivaretatt slik at eierskap, medlemskap, rettigheter og ansvar 
overføres fra Ørland og Bjugn kommuner til Nye Ørland kommune på 
sammenslåingstidspunktet, 1. januar 2020 

 
 

PS 19/6 Barset felleskommunale vannverk IKS - organisering etter 2020 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
 
 



Votering  
Arbeidsutvalget Ø/B sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Nye Ørland kommune overtar rettigheter og plikter til Barset felleskommunale 
vannverk IKS fra 1. januar 2020  

 Det legges til grunn at reglene om arbeidstakeres rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 trer inn. 

 
 
 
 
 
 

PS 19/7 Kommunalt foretak (KF) - kultur, natur og arrangement 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 14.02.2019  
 
Behandling: 
Einar Aaland (H) fremmet følgende forlag til innstilling: 

1. Bygg og anlegg (som ikke er beheftet med spillemidler osv) plasseres på teknisk/drift 
i kommunen 

 
2. Bygg og anlegg (som er beheftet med spillemidler etc) plasseres i KF og kostnader 

blir håndtert som en formalitet 
 

3. Kultur og arrangement driftes i KF, inntekter beholdes i KF. Kulturprogram driftes som 
ei næring, som eventuelt får driftstilskudd fra kommunen 

 
4. Idretten beholder sine egne inntekter fra arrangement (avhengig av frivilligheten og 

dugnad) 
 

5. KF sørger for koordinering av anlegg til idretten (idrettskoordinator som rolle, ikke 
stilling). Lag og organisasjoner kan søke om kommunal støtte/garanti til arrangement, 
men må legge frem budsjett for arrangement og regnskap 

 
6. Kulturskole må kobles bedre til forebygging, psykisk helse, skolene, barnehagene, 

fattigdomsbekjempelse, barnevern, ergo kommunalt. Kulturskole er også en lovpålagt 
tjeneste. 

 
7. KF' et må ha et aktivt styre (som ikke er besatt av ansatte). Viktig med gode 

vedtekter, driftsbudsjett som inneholder mål om x% inntekter fra egen drift (minst), 
samt at KF får beholde overskudd. Da styrer kommunen sitt bidrag presist, samt at 
det stimulerer til inntekter og kreativitet. 

 
8. Vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg blir drevet og prioritert kommunalt. 

Behov for vedlikehold og utvikling stilles fra KF til kommunestyret. 
 

Einar Aaland trakk sitt forslag til innstilling med unntak av punktene 4, 5 og 6 i forslaget. 
 
 



Knut Ring (AP) fremmet følgende representantforslag til innstilling på vegne av seg selv, Thor 
Bretting (H) og Bjørn Henrik Solbue (SP): 
  
1. Det etableres et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland kommune med nytt 

organisasjonsnummer, nye vedtekter og nytt styre. Navnet på det nye foretaket kan 
være Campus - Ørland kultursenter KF. I dette foretaket organiseres all kultur, idrett og 
arrangement i nye Ørland kommune. Fra samme tidspunkt det etableres et nytt 
kommunalt foretak (KF) opphører dagens to kommunale foretak (KF), Campus Fosen KF 
og Ørland Kultursenter KF. 

 
2. All idrett- og kulturarbeid legges inn under en felles ledelse og stab. Fellesnemda viser til 

Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland 21.04.2016 når det gjelder 
felles ledelse og stab kultur. 

 
3. Tjenester, tilbud og drift av bibliotek, kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud 

opprettholdes, videreføres og videreutvikles som i dagens to kommuner. Det samme 
gjelder for drift og innhold i Ørland Sparebank Arena og FosenHallen samt andre 
kommunale idrettsanlegg. 

 
4. Følgende oppgaver foreslås lagt inn i et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland 

kommune; drift av kulturhus, kino, sal, scene og service, galleri, museum, idrett og 
idrettsaktivitet, historie, kulturarv og natur, bibliotek, kulturskole, salg og arrangement. 

 
5. Kultur og idrett organiseres i 2 enheter: 
 

A) Kultur: Det vil si at all aktivitet/innhold i kultur- og idrettsadministrasjon/ledelse, 
kulturskole, bibliotek, kino, sal og scene, galleri, museum, historie/kulturarv, natur. 

 
B) Idrett: Det vil si all idrettsaktivitet og innbefatter alle kommunale idrettsanlegg i 

tillegg til FosenHallen og Ørland Sparebank arena.   
 
Hver enhet bør ha en koordinator som samarbeider og rapporterer til daglig leder 
KF. 

 
6. Det kommunale foretaket(KF) skal ha ambisjoner i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

perspektiv. 
 

7. Det velges nytt styre for nytt KF. Det vedtas nye vedtekter med formål for det nye 
foretaket. Styret består av kompetente eksterne aktører som representerer de ulike 
plattformene i det kommunale foretaket, politisk valgte representanter og 
representant/er fra ansatte. Politisk valgte representant/er skal være medlem av 
Formannskapet og/eller komite for Næring, Arbeid og Kultur. Daglig leder KF 
rapporterer til styret. Assisterende rådmann/kommunalsjef kultur, arbeid og næring 
deltar med møte og talerett på styremøtene for å sikre god samhandling mellom 
foretaket og driftsorganisasjon for øvrig. Styret for KF skal legge frem driftsbudsjett som 
inneholder mål og det skal rapporteres jevnlig til formannskapet om status. 

 
8. Det foreslås at det nye foretaket bør ha en salgs- og arrangementsansvarlig som også 

får ansvar for å utvikle/utarbeide en arrangementsstrategi sammen med næring. 
 

9. Ansvar for drift av bygninger og anlegg legges til kommunalsjef for samfunnsutvikling og 
teknikk, det samme gjelder ansvaret for spillemiddelsøknader. 

 



10. Det må utarbeides samarbeidsavtaler mellom enheter, og mellom enheter og foretaket 
der det er formålstjenlig. Eksisterende avtaler med idrettslag og frivillige lag og 
foreninger videreføres. 

 
11. Innhold og vedtekter i det nye foretaket skal styres politisk fra kommunestyret i dialog 

med rådmann, og organisering og innhold i nytt KF skal evalueres senest innen utgangen 
av 2021. 

 
Hans Eide (BSP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 7 i forslag fremmet av Knut Ring 
(AP) på vegne av seg selv, Thor Bretting (H) og Bjørn Henrik Solbue (SP): 

Styret skal ha flertall av politisk valgte representanter. 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling falt mot 13 stemmer. 
 
Punktvis avstemming på innkomne forslag: 
Forslag fremmet av Knut Ring (AP) på vegne av seg selv, Thor Bretting (H) og Bjørn Henrik 
Solbue (SP): 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme. 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 ble vedtatt mot 12 stemmer. 
Punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 7 ble vedtatt mot 1 stemme. 
Tilleggsforslag til punkt 7 fremmet av Hans Eide (SP) falt mot 6 stemmer. 
Punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 11 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet av Einar Aaland (H): 
Punkt 4 falt mot 6 stemmer. 
Punkt 5 falt mot 14 stemmer. 
Punkt 6 falt mot 14 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Det etableres et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland kommune med nytt 
organisasjonsnummer, nye vedtekter og nytt styre. Navnet på det nye foretaket 
kan være Campus - Ørland kultursenter KF. I dette foretaket organiseres all kultur, 
idrett og arrangement i nye Ørland kommune. Fra samme tidspunkt det etableres 
et nytt kommunalt foretak (KF) opphører dagens to kommunale foretak (KF), 
Campus Fosen KF og Ørland Kultursenter KF. 

2. All idrett- og kulturarbeid legges inn under en felles ledelse og stab. Fellesnemda 
viser til Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland 21.04.2016 når 
det gjelder felles ledelse og stab kultur. 

3. Tjenester, tilbud og drift av bibliotek, kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud 
opprettholdes, videreføres og videreutvikles som i dagens to kommuner. Det 
samme gjelder for drift og innhold i Ørland Sparebank Arena og FosenHallen 
samt andre kommunale idrettsanlegg. 



4. Følgende oppgaver foreslås lagt inn i et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland 
kommune; drift av kulturhus, kino, sal, scene og service, galleri, museum, idrett og 
idrettsaktivitet, historie, kulturarv og natur, bibliotek, kulturskole, salg og 
arrangement. 

5. Kultur og idrett organiseres i 2 enheter: 
 

A) Kultur: Det vil si at all aktivitet/innhold i kultur- og 
idrettsadministrasjon/ledelse, kulturskole, bibliotek, kino, sal og scene, galleri, 
museum, historie/kulturarv, natur. 

 
B) Idrett: Det vil si all idrettsaktivitet og innbefatter alle kommunale idrettsanlegg 

i tillegg til FosenHallen og Ørland Sparebank arena.   
 
Hver enhet bør ha en koordinator som samarbeider og rapporterer til daglig 
leder KF. 

6. Det kommunale foretaket(KF) skal ha ambisjoner i et regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv. 

7. Det velges nytt styre for nytt KF. Det vedtas nye vedtekter med formål for det nye 
foretaket. Styret består av kompetente eksterne aktører som representerer de 
ulike plattformene i det kommunale foretaket, politisk valgte representanter og 
representant/er fra ansatte. Politisk valgte representant/er skal være medlem av 
Formannskapet og/eller komite for Næring, Arbeid og Kultur. Daglig leder KF 
rapporterer til styret. Assisterende rådmann/kommunalsjef kultur, arbeid og 
næring deltar med møte og talerett på styremøtene for å sikre god samhandling 
mellom foretaket og driftsorganisasjon for øvrig. Styret for KF skal legge frem 
driftsbudsjett som inneholder mål og det skal rapporteres jevnlig til formannskapet 
om status. 

8. Det foreslås at det nye foretaket bør ha en salgs- og arrangementsansvarlig som 
også får ansvar for å utvikle/utarbeide en arrangementsstrategi sammen med 
næring. 

9. Ansvar for drift av bygninger og anlegg legges til kommunalsjef for 
samfunnsutvikling og teknikk, det samme gjelder ansvaret for 
spillemiddelsøknader. 

10. Det må utarbeides samarbeidsavtaler mellom enheter, og mellom enheter og 
foretaket der det er formålstjenlig. Eksisterende avtaler med idrettslag og 
frivillige lag og foreninger videreføres. 

11. Innhold og vedtekter i det nye foretaket skal styres politisk fra kommunestyret i 
dialog med rådmann, og organisering og innhold i nytt KF skal evalueres senest 
innen utgangen av 2021. 

 
 
 

PS 19/8 Organisering av landbrukskontoret i nye Ørland kommune 

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 19/9 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune 

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 19/10 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for 
beredskap i nye Ørland kommune 

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. 
 
 
 
 
 


