
 

 

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS (AU) MØTE 05.02.19 

 

Medlemmer i Arbeidsutvalget (AU) Ørland/Bjugn 

 

Tilstede: Ogne Undertun         ordfører Bjugn, leder 
Tom Myrvold  ordfører Ørland, nestleder  
Hans Eide  varaordfører Bjugn, medlem 
Finn Olav Odde varaordfører Ørland, medlem  
Einar Aaland  opposisjonsleder Bjugn, medlem  
Knut Ring  opposisjonsleder Ørland, medlem  
Hilde Kristin Sandvik gruppeleder posisjon Ørland, medlem 
Anne Torill Rødsjø gruppeleder posisjon Bjugn, medlem  

Tid: 05.02.19 

kl. 16.30 – 19.00 

Sted: Bjugn rådhus, Tinbua 

 

Forfall:  
 
 
 

Vara:  

Administrasjon: Emil Raaen  prosjektleder Nye Ørland 
Britt Brevik  møtesekretær 
Marit K. Ervik           prosjektmedarbeider 
Arild Risvik               prosjektmedarbeider 
Thomas Engen          prosjektmedarbeider 
Arnfinn Brasø           rådmann Ørland kommune 
Ådne Røkkum           rådmann Bjugn kommune 
 

Tillitsvalgte: Ann Berit Nervik                 Fagforbundet Ørland 

 

Merknader: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Nestleder for AU innledet møte og var fungerende leder 
under første sak. 
 
Tom Myrvold innvilget permisjon fra kl. 18.30. 
Hans Eide innvilget permisjon fra kl. 18.55. 
 

 

 



 

 

Sakliste Behandling 

Tiltredelse av 
felles 
administrativ 
ledelse nye 
Ørland kommune  

Behandling/drøfting: 
Saken ble lagt fram for Arbeidsutvalget uten prosjektleders innstilling, da 
prosjektleders ansettelsesforhold er direkte berørt av saken. 
 
AU tar saken til etterretning og lar saken gå sin gang ift inndelingsloven 
som tidligere vedtatt. 
 
AU ber om at saken fremmes for Fellesnemnda som en drøftingssak. 
 
Budsjettdiskusjonene ifm budsjett 2020 i AU og fellesnemnda fremskyndes. 
 
Innstilling fra AU: 
AU tar saken til etterretning og lar saken gå sin gang ift inndelingsloven 
som tidligere vedtatt. 
 
AU ber om at saken fremmes for Fellesnemnda som en drøftingssak. 
 

Plan for kultur 

bygging for Nye 

Ørland kommune  

Behandling/drøfting: 

Saken ble drøftet i AU. 

 

Aktivitetsplan med budsjett ble gjennomgått. 

 

Idrettsrådene Ørland og Bjugn involveres ift lokale lag og foreningers 

deltakelse og bidrag. 

 

Votering: 

Prosjektleders innstilling ble tatt til orientering. 

 

Innstilling AU: 

Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til etterretning. 

 

«Fellesnemnda vedtar aktiviteter og markeringer med tilhørende budsjett 

som er utarbeidet av gruppa «visjon, symboler og felles kultur» 

 

Håndtering 

eierskap 

interkommunale 

selskap  

Behandling/drøfting: 

Saken ble drøftet i Arbeidsutvalget. 

 

Drøfting av vertskommunemodeller kontra IKS-samarbeid. 

 

Votering: 

Prosjektleders innstilling ble tatt til orientering. 

 

Innstilling AU: 

Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til etterretning. 



 

 

 

 «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» 

 

Organisering av 

Landbruks- 

kontoret i Nye 

Ørland kommune 

Behandling/drøfting: 

Saken ble drøftet i Arbeidsutvalget. 

 

Innspill til saken fra ansatte ved Felles Landbrukskontor Ø/B ble sendt ut til 

Fellesnemnda og AU sine medlemmer i dag. Forslaget legges ved saken til 

behandling i Fellesnemnda. 

 

Hilde Kristin Sandvik (ØH) fremmet på vegne av Ørland H og Ørland SP 

følgende forslag til innstilling i saken: 

 Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid 

og kultur». Landbrukskontoret opprettes som en egen enhet på lik 

linje med Nav, næring osv. Enhetslederen for Landbrukskontoret skal 

rapportere direkte til kommunalsjef for «Næring, arbeid og kultur». 

 

Votering: 

Forslag fremmet av Hilde Kristin Sandvik (ØH) på vegne av Ørland H og 

Ørland SP ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling AU: 

 Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid 

og kultur». Landbrukskontoret opprettes som en egen enhet på lik 

linje med Nav, næring osv. Enhetslederen for Landbrukskontoret skal 

rapportere direkte til kommunalsjef for «Næring, arbeid og kultur». 

 

Barset 

Felleskommunale 

Vannverk – 

organisering etter 

2020 

Behandling/drøfting: 

Saken ble drøftet i Arbeidsutvalget. 

 

Votering: 

Prosjektleders innstilling ble tatt til orientering. 

 

Innstilling AU: 

Arbeidsutvalget Ø/B tar prosjektleders innstilling til etterretning. 

 



 

 

 «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.» 

 

Referat – møte i 

arbeidsgruppen 

eierskap, næring, 

IKS, KF, AS 

Orientering: 

Saken ble referert underveis v/prosjektleder i sammenheng med 

drøfting/behandling av sakene på sakslisten. 

 

Saker lagt fram i 

møte 
 Saker lagt frem direkte i møte som administrasjon ønsker behandlet i 

Fellesnemnda 14. februar 

o Framtidig organisering av kulturfeltet i nye Ørland  

 Orientering og drøfting rundt organisering av området 

og de forskjellige aktiviteter og innhold som ligger 

innenfor dagens Ørland Kultursenter KF og Campus 

Fosen KF 

 Lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver 

 Organisering og lokalisering 

 Organisasjonskart for foreslått organisering av 

kulturfeltet legges frem 

 Innspill i forhold til organisering av kulturskole og 

bibliotek 

 Innspill i forhold til organisering av idrett og anlegg - 

ICON begrepet 

 AU tar saken til orientering og ber administrasjonen 

fremme sak for behandling i Fellesnemnda 

o Ørland kirkelige fellesråd – lokalisering i nye Ørland 

kommune 

 Saken fremmes for behandling i Fellesnemnda 

o ROS og beredskapsarbeid nye Ørland kommune 

 Sak fremmes til behandling i Fellesnemnda 

Orientering ved 

prosjektleder 
 Studietur 

o Turen dekkes inn via budsjetterte midler og søknad på OU-

midler 

o Deltakere: AU’s medlemmer, medlemmer delprosjekt Politisk 

organisering, kommunalsjefer nye Ørland kommune og 

rådmennene i Ørland og Bjugn kommuner 

o Prosjektleder sender ut orienteringen om studieturen som ble 

gitt i delprosjekt Politisk organisering til AU’s medlemmer 

 

Neste møte: Ikke satt. 

 

 

Ref. 



 

 

Britt Brevik 

Politisk sekretær 


