
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 
Møtested: Store Sal, Ørland Kultursenter 
Dato: 23.05.2019 
Tid: 09:00 – 12:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tom Myrvold Leder OK-H 
Therese Eidsaune Medlem OK-H 
Marit Sletten Medlem OK-H 
Hilde-Kristin Sandvik 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 
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 
Lene Kotte Medlem BK-AP 
Fredrik Sandness Medlem BK-AP 
Hans Jørgen Lysø Medlem BK-AP 
Hugo Solheim Medlem BK-AP 
Einar Aaland 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 
Marthe Rødsjø Medlem BK-SV 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Torill Rødsjø MEDL BK-AP 
Per Odd Solberg MEDL BK-B 
Tore Melhuus MEDL BK-H 
Walter Braa MEDL BK-FRP 



Jan Inge Standahl MEDL BK-SP 
Sissel Eide Fremstad MEDL BK-AP 
Jan Vollan MEDL BK-H 
Roy Hoøen MEDL OK-SP 
Stian Tyskø MEDL OK-V 
Kristin Skilleås MEDL BK-AP 
Jan Otto Olden MEDL BK-AP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Martin Grøntvedt Roy Hoøen OK-SP 
Kjersti Groven Anne Torill Rødsjø BK-AP 
Jan Pettersen Walter Braa BK-FRP 
Ketil Halvor Sundseth Tore Melhuus BK-H 

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

 
 

Merknader: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent. 
 
 
Orienteringssak OS 19/3 ble tatt til orientering. 
 
 

  



 
Saksnr Innhold Lukket 

 Orienteringssak  

OS 19/3 Forskuttering av sammenslått oppvekst - milepæler 
og avklaringer 

 

PS 19/25 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye 
Ørland kommune 

 

PS 19/26 Kommunalt næringsavfall  

PS 19/27 Reglement godtgjøring til folkevalgte nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/28 Reglement for politiske organer i nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/29 Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig 
tilskudd til private barnehager i nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/30 Vedtekter skolefritidsordning nye Ørland  

PS 19/31 Disponering av tildelte infrastrukturmidler nye 
Ørland 

 

 
  



Orienteringssak 

OS 19/3 Forskuttering av sammenslått oppvekst - milepæler og avklaringer 

PS 19/25 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
Øyvind Næss (SV) fremmet følgende endringsforslag til punkt 4: 

Nye Ørland kommune informerer på sin hjemmeside om at andre tros og 
livssynsorganisasjoner kan ta kontakt hvis de har behov for kontorplass, og/ eller 
lokaler for opplæring. De vil da få tildelt dette. 

 
 
Votering  
Punktvis avstemming. 
Punkt 1 – 3: Prosjektleders innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.  
Punkt 4: Forslag fremmet av Øyvind Næss (SV) ble satt opp mot prosjektleders innstilling. 
Forslag fremmet av Øyvind Næss (SV) ble vedtatt mot 6 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

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, og/ eller 
lokaler for opplæring. De vil da få tildelt dette. 

 
 
 
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: 

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

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

livssynsorganisasjoner kan ta kontakt hvis de har behov for kontorplass.  
 
 



 

PS 19/26 Kommunalt næringsavfall 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Arbeidsutvalgets innstilling ble satt opp mot prosjektleders innstilling til votering. 
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

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 og 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. 

 
 
 
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 og 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: 

4. 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. 

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



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

 
 
 

PS 19/27 Reglement godtgjøring til folkevalgte nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Fellesnemnda vedtar fremlagte forslag til reglement for godtgjøring til folkevalgte i nye 
Ørland kommune. 
 
 
 
 

PS 19/28 Reglement for politiske organer i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
Therese Eidsaune (H) fremmet følgende tilleggs punkt til innstillingen: 

Det utarbeides og et tilleggsnotat/vedlegg til reglementet for politiske organer i nye 
Ørland kommune som omhandler kommunestyrerepresentanters habilitet når de er 
styremedlemmer i kommunale foretak som IKS og KF, samt AS som kommunen har 
eierandeler i. 

 
Hilde Kristin Sandvik (H) fremmet følgende forslag til endring i reglementets:  

Reglement for politiske organer del 2, side 36 Eldrerådet; Tredje setning skal lyde: 4 
medlemmer oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeninger i Ørland og Bjugn. 

 
Presiseringer til endringer formidlet fra talestolen tas med i det videre arbeidet med 
reglementet. 
 

 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt med de innkomne forslag og presiseringer 
fremmet fra talerstolen. 
 
 
Vedtak: 
Prosjektleders forslag til Reglement for politiske organer i nye Ørland kommune vedtas. 
 



Det utarbeides og et tilleggsnotat/vedlegg til reglementet for politiske organer i nye Ørland 
kommune som omhandler kommunestyrerepresentanters habilitet når de er styremedlemmer i 
kommunale foretak (IKS og KF, samt AS som kommunen har eierandeler i. 
 
Reglement for politiske organer del 2, side 36 Eldrerådet; Tredje setning skal lyde: 4 
medlemmer oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeninger i Ørland og Bjugn. 
 
 
 
 
 

PS 19/29 Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i 
nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i nye Ørland 
kommune vedtas. 
 
 
 
 
 

PS 19/30 Vedtekter skolefritidsordning nye Ørland 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
Marit Sletten (H) fremmet følgende forslag til endring i vedtektene: 
 
2.2 Åpningstid og oppholdstid 
Skolefritidsordningens åpningstid er 06.45-16.30. 
Ingen barn skal ha lengre enn 9 timers skole og SFO dag, 
Skolefritidsordningen holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
Skolefritidsordningen holdes åpen i mellomjula og påskeuken hvis minimum 5 barn har behov. 
Dette skjer ved forhåndspåmelding. 
 
2.3 Ferie 
Alle barn må avvikle minimum 3 uker sammenhengende ferie i perioden skoleslutt til 
skolestart. 
I ferier kan det legges opp til samdrift av SFO/barnehager, hvis det er hensiktsmessig. 
 
 



Hanne K. Høysæter (SP) fremmet forsalg til endring i vedtektenes:  
 
2.3 Ferie 
Fellesnemnda ber prosjektleder beregne hva sommeråpen SFO utgjør i økning i kontingenten 
og sende dette ut på høring til FAU, SU og så videre for å avklare om det er ønskelig med 
denne prisøkningen for å få sommeråpen SFO. 
 
3.5 Oppsigelse og endring 
Oppsigelse og endring av plass skjer skriftlig. Plassen kan sies opp og eventuelt endres; 
Innen 01.10 med virkning fra 01.11 
Innen 01.12 med virkning fra 01.01. 
Innen 01.03 med virkning fra 01.04 
Innen 01.05 med virkning fra 20.06 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
Forslag endring punkt 2.2: Forslagene ble satt opp mot hverandre. Forslag fremmet av Marit 
Sletten (H) ble vedtatt med 19 stemmer mot 14 stemmer. 
Forsalg endring punkt 2.3 Forslagene ble satt opp mot hverandre. Forslag fremmet av Marit 
Sletten (H) ble vedtatt med 19 mot 14 stemmer. 
Forslag endring punkt 3.5: Forslagene ble satt opp mot hverandre. Forslag fremmet av 
Hanne K. Høysæter ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Vedtekter for skolefritidsordning i nye Ørland kommune vedtas med følgende endringer; 
 
Punkt 2.2 Åpningstid og oppholdstid 
Skolefritidsordningens åpningstid er 06.45-16.30. 
Ingen barn skal ha lengre enn 9 timers skole og SFO dag, 
Skolefritidsordningen holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
Skolefritidsordningen holdes åpen i mellomjula og påskeuken hvis minimum 5 barn har behov. 
Dette skjer ved forhåndspåmelding. 
 
Punkt 2.3 Ferie 
Alle barn må avvikle minimum 3 uker sammenhengende ferie i perioden skoleslutt til 
skolestart. 
I ferier kan det legges opp til samdrift av SFO/barnehager, hvis det er hensiktsmessig. 
 
Punkt 3.5 Oppsigelse og endring 
Oppsigelse og endring av plass skjer skriftlig. Plassen kan sies opp og eventuelt endres; 
Innen 01.10 med virkning fra 01.11 
Innen 01.12 med virkning fra 01.01 
Innen 01.03 med virkning fra 01.04 
Innen 01.05 med virkning fra 20.06 
 
 
 



PS 19/31 Disponering av tildelte infrastrukturmidler nye Ørland 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 23.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Arbeidsutvalgets innstilling ble 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 
 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 14.05.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

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

5. 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.  

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


