
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
Møtested: Tinbua, Bjugn rådhus 
Dato: 14.05.2019 
Tid: 16:30 – 19:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ogne Undertun Leder BK-AP 
Tom Myrvold Nestleder OK-H 
Hans Eide Medlem BK-SP 
Einar Aaland Medlem BK-H 
Anne Torill Rødsjø Medlem BK-AP 
Finn Olav Odde Medlem OK-SP 
Knut Morten Ring Medlem OK-AP 
Hilde-Kristin Sandvik Medlem OK-H 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Emil Raaen Prosjektleder/rådmann nye Ørland 
Thomas Engen Kommunalsjef nye Ørland 
Marit K. Ervik Kommunalsjef nye Ørland 
Arild Risvik Kommunalsjef nye Ørland/referent i møte 

 
 

Merknader: 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 

 
  



 

Saksnr Innhold Lukket 

PS 19/6 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye 
Ørland kommune 

 

PS 19/7 Kommunalt næringsavfall  

PS 19/8 Forskuttering av sammenslått oppvekst - milepæler 
og avklaringer 

 

PS 19/9 Disponering av tildelte infrastrukturmidler nye 
Ørland 

 

PS 19/10 Reglement godtgjøring til folkevalgte nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/11 Reglement for politiske organer i nye Ørland 
kommune 

 

 
 
 
Orienteringer 

 Orientering ved prosjektleder nye Ørland kommune 
o Orientering om sakene på sakskartet 

PS 19/6 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget fremmer følgende innstilling til Fellesnemnda: 

1. Ørland kirkelige fellesråd lokaliseres i dagens Bjugn rådhus. 
2. Ørland sokn tilbys 2 kontor i en kommunal lokalisasjon på Brekstad. 
3. Ørland sokn tilbys egnet areal i en kommunal lokalisasjon på Brekstad for å 

videreføre sjømannskirke, ungdomsklubb og trosopplæring. 
4. Nye Ørland kommune informerer på sin hjemmeside om at andre tros og 

livssynsorganisasjoner kan ta kontakt hvis de har behov for kontorplass.  
 
 
 

PS 19/7 Kommunalt næringsavfall 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 



Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til innstilling: 
1. Fellesnemda delegerer til prosjektleder å forhandle frem avtale med Fosen 

Renovasjon om nødvendige betingelser med intensjon om å inngå avtale med virkning 
fra 01.01.2020 og med en avtaleperiode på 3 år. 

2. Fellesnemda forutsetter at Fosen renovasjon ivaretar sin rolle fremlegger en 
strategidokument på sirkulær økonomi for å komme i betraktning som 
leverandør/partner. 

3. Fremforhandlet avtale legges frem for fellesnemda for endelig behandling og 
godkjenning. 
 

 
Votering  
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget fremmer følgende innstilling til Fellesnemda: 

1. Fellesnemda delegerer til prosjektleder å forhandle frem avtale med Fosen 
Renovasjon om nødvendige betingelser med intensjon om å inngå avtale med virkning 
fra 01.01.2020 og med en avtaleperiode på 3 år. 

2. Fellesnemda forutsetter at Fosen renovasjon ivaretar sin rolle fremlegger en 
strategidokument på sirkulær økonomi for å komme i betraktning som 
leverandør/partner. 

3. Fremforhandlet avtale legges frem for fellesnemda for endelig behandling og 
godkjenning. 

 
 
 

PS 19/8 Forskuttering av sammenslått oppvekst - milepæler og avklaringer 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Notat med milepæler, oppgaver og avklaringer i arbeidet med sammenslåing av 
oppvekstfeltet tas til orientering. 
 
 
 
 
 



PS 19/9 Disponering av tildelte infrastrukturmidler nye Ørland 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Det vedtas å bruke kr 4 000 000,- som egenandel til utbygging av bredbånd- og 
mobildekning i dagens to kommuner.  

2. Egenandelen fordeles med 2 mill til hver av dagens kommuner i nye Ørland og etter 
hvor mye det enkelte prosjektet blir beregnet til å koste innenfor hvert område.  

3. Områdene som ønskes utbygd er;  
  Hårberg / Uthaug / Opphaug, Døsvika / Opphaug / Uthaug, Vestrått, Austrått 
  Barseth / Asserøy / Teksdal, Lysøysund / Rømmen / Olden 
 
 
 

PS 19/10 Reglement godtgjøring til folkevalgte nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende tillegg/endring til innstillingen: 
Vedtar at pkt 1.3 i reglementet blir tatt ut hvis ikke annet er beskrevet i lov. 
  Forslag til pkt godtgjøringen for å møte i Formannskapet 
  100-75 % Full godtgjørelse 
  0 - 74 % Halv godtgjørelse 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling med endring fremmet av Arbeidsutvalget, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Fellesnemnda vedtar fremlagte forslag til reglement for godtgjøring til folkevalgte i nye 
Ørland kommune, med følgende endring: 
Pkt 1.3 i reglementet blir tatt ut hvis ikke annet er beskrevet i lov. 
Forslag til pkt godtgjøringen for å møte i Formannskapet 
100-75 % Full godtgjørelse 
0 - 74 % Halv godtgjørelse 
 
 
 



PS 19/11 Reglement for politiske organer i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til innstilling: 
Reglementet sendes fram til behandling med følgende endringsforslag; 

 Under pkt møteledelse sjekkes avsnitt 2 for å oppklare uklarhet vedrørende ordførers 
rolle i møte 

 § 34 i kommuneloven settes inn i reglementet etter pkt Forslag   
 Lenke til ny kommunelov legges inn i reglementet 

 
 
Votering  
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Reglementet sendes fram til behandling i Fellesnemnda med følgende endringsforslag; 

 Under pkt møteledelse sjekkes avsnitt 2 for å oppklare uklarhet vedrørende ordførers 
rolle i møte 

 § 34 i kommuneloven settes inn i reglementet etter pkt Forslag   
 Lenke til ny kommunelov legges inn i reglementet 

 
 
 


