
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner 
Møtested: Store Sal, Ørland Kultursenter 
Dato: 04.04.2019 
Tid: 09:00 – 13:30 

 
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 
Roy Hoøen 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 
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 
Fredrik Sandness Medlem BK-AP 
Kristin Skilleås Medlem BK-AP 
Hans Jørgen Lysø 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 
Jan Inge Standahl 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 Vollan MEDL BK-H 
Gunnhild Tettli MEDL OK-AP 
Stian Tyskø MEDL OK-V 
Hugo Solheim MEDL BK-AP 
Jan Otto Olden MEDL BK-AP 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gerd Hegvik  BK-SP 
Tina Marie Rødde Paulsen Gunnhild Tettli OK-AP 
Asmund Olav Slette Hugo Solheim BK-AP 
Viggo Rødsjø Jan Otto Olden BK-AP 
Ketil Halvor Sundseth Jan Vollan BK-H 

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

 
 

Merknader: 
Innkalling godkjent. 
Saksliste godkjent. 
 

 
Hans Eide permisjon fra kl. 13.10 – 14.50. Vara Gerd Hegvik møtte. 
Marthe Rødsjø permisjon fra kl. 13.00. 
Einar Aaland permisjon fra kl. 12.45. 
Ogne Undertun permisjon fra kl. 12.45. 
  



 
Saksnr Innhold Lukket 

 Orienteringssak  

OS 19/1 Kontorplasser i nye Ørland kommune - status mars 
2019 

 

OS 19/2 KS Folkevalgtprogrammet 2019-2023  

PS 19/11 Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland 
kommune og Trøndelag politidistrikt 

 

PS 19/12 Organisering av landbrukskontoret i nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/13 Organisering av pp-tjenesten i nye Ørland 
kommune 

 

PS 19/14 Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett og 
arrangement - organisering 

 

PS 19/15 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye 
Ørland kommune 

 

PS 19/16 Lokalisering av barnevern i nye Ørland  

PS 19/17 Vedtekter kommunale barnehager Bjugn og 
Ørland / nye Ørland 

 

PS 19/18 Forprosjekt for utvikling av natur- og 
kulturminnerike landskap og museer i Fosen 

 

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

 

PS 19/20 Ordførerkjede for nye Ørland kommune  
 
OS 19/1 Orientering om saken ved prosjektleder Emil Raaen 

- Budsjettkonferanse 2 
 Strukturelle valg i forhold til kontorplasser og innplassering 
 Oversikt over hvem som ikke er innplassert enda og hvordan dette skal 

gjøres på best mulig måte 
 Næringsforeningene – være knyttet til Næringslivets HUS 
 Deltakere budsjettkonferansen – Formannskapene, vara kalles inn ved 

forfall 
- AU: Sette av mere tid til AU møtene til å behandle alle saker på sakskartet 

o Organisering og tidsbruk 
o Leder og nestleder Fellesnemnda ser på saken om møtehyppighet, 

oppmøte i AU, delprosjektene m.v. – lage prosjekt for heldagsmøter 
på torsdager (morgen til kveld) – rasjonalisere møtestrukturen 

 
OS 19/2 Orientering ved politisk sekretær Britt Brevik 

- Prosjektleder i samarbeid med leder Fellesnemnda avtaler datoer og 
velger prosessveileder for gjennomføring av 2-dagers samling 
basisprogram for KS Folkevalgtprogrammet 2019 - 2023 

 
  



Orienteringssak 

OS 19/1 Kontorplasser i nye Ørland kommune - status mars 2019 

OS 19/2 KS Folkevalgtprogrammet 2019-2023 

PS 19/11 Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og Trøndelag 
politidistrikt 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Fellesnemnda vedtar Avtale om tjenestetilbud mellom nye Ørland kommune og 
Trøndelag Politidistrikt. 

2. Avtalen signeres av ordførerne i Bjugn og Ørland kommuner sammen med 
Politikontakt. 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalget møte. 
 
 
Votering  
 
 
Vedtak: 
Saken ble ikke behandlet i Arbeidsutvalgets møte. 
 
 

PS 19/12 Organisering av landbrukskontoret i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Laila Veie (SP) fremmet følgende forslag til innstilling: 
Det foreslås at Landbrukskontoret organiseres under «Næring, arbeid og kultur» og i 
enheten for næring i organisasjonsstrukturen for nye Ørland kommune. 
 
Knut Ring (A) på vegne av A fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. Det innhentes informasjon fra organisasjonene i landbruket før endelig 
behandling i Fellesnemda. 



 
 
Votering  
Alternativ votering. 

 Utsettelsesforslag fremmet av Knut Ring (A) på vegne av A, falt med 17 mot 22 
stemmer 

 Forslag til innstilling fremmet av prosjektleder og Laila Veie (SP) og forslag til 
innstilling fra AU ble satt opp mot hverandre til avstemming. Forslag fremmet av AU 
ble vedtatt mot 5 stemmer  

 
 
Vedtak: 
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».  
 
 
 
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 19/13 Organisering av pp-tjenesten i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Ørland Bjugn PPT legges ned som IKS fra 01012020. PP-tjenesten i Ørland Bjugn PPT 
legges inn som en egen enhet i oppvekstsektoren direkte underlagt oppvekstsjefen.  
 
 
 
 



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. 
 
 
 

PS 19/14 Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett og arrangement - organisering 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Finn Olav Odde (SP) fremmet følgende forslag til innstilling punkt 2: 
Det velges to representanter fra Ørland og Bjugn, og en kommunalt ansatte representant fra 
hver av kommunene. Likeledes velges det to representanter fra idrettsrådene, en 
representant fra Ørland og en representant fra Bjugn. 
 
 
Hans Eide (SP) fremmet følgende forslag til innstilling punkt 2: 
Kommunestyrene i de to respektive kommunene velger hver tre representanter til 
interimstyret. 
 
Idrettsrådet i de to respektive kommunene velger hver sin representant til interimstyret. 
 
Ansatte fra de to respektive kommunene som skal være ansatt i det kommende foretaket, 
velger hver sin representant til interimstyret. 
 
 
Votering  
Prosjektleders innstilling punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
Prosjektleders innstilling punkt 2, falt enstemmig. 
Forslag fremmet av Finn Olav Odde (SP) og Hans Eide (SP) ble satt opp mot hverandre til 
avstemming. Forslag fremmet av Finn Olav Odde (SP) ble vedtatt mot 3 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Fellesnemnda velger et interimstyre som gis fullmakt til å forberede nytt kommunalt 
foretak vedtatt i Fellesnemnda 14.02.2019. 

2. Det velges to representanter fra Ørland og Bjugn, og en kommunalt ansatte 
representant fra hver av kommunene. Likeledes velges det to representanter fra 
idrettsrådene, en representant fra Ørland og en representant fra Bjugn. 

3. Interimstyret skal virke inntil det velges nytt styre i kommunestyret for nye Ørland 
kommune. 

4. Interimstyret konstituerer seg selv og gis fullmakt til å 



 Foreta organisering av nytt kommunalt foretak  
 Foreta innplassering av ansatte i nytt kommunalt foretak 
 Fremme forslag til sammensetning av nytt styre 
 Utarbeide forslag til vedtekter 
 Utarbeide forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

5. Kommunestyret for nye Ørland kommune vedtar formelt opprettelse av det nye 
kommunale foretaket (KF) med nytt styre, vedtekter, og budsjett og økonomiplan etter 
konstituering høsten 2019.  

 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget drøftet saken og det ble foreslått følgende tillegg til prosjektleders 
innstilling: 
 Idrettsrådene i Ørland og Bjugn velger en representant hver til interimsstyret. 
 En ansatte representant fra hver kommune velges til interimsstyret. 
 
 
Votering  
Det ble ikke votert over saken. 
 
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet i møte men ikke behandlet. 
 
 

PS 19/15 Ørland kirkelige fellesråd - lokalisering i nye Ørland kommune 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Irja H. Døsvik (A) fremmet på vegne av A følgende innstilling: 
Fellesnemda tar avtalen om sammenslåing av kommunene som grunnlag for lokalisering av 
Ørland Kirkelige fellesråd. I avtalen er et av to hovedprinsipper for lokalisering av 
arbeidsplasser som følger: 

1. Tjenester der nærhet til bruker er viktig (barnehage, skole, SFO, hjemmetjenester, 
dagtilbud mv) skal fortsatt tilbys lokalt. 
 

Fellesnemda vedtar at kirkekontoret skal lokaliseres sammen med rådmann i Botngård, og at 
det blir opprettet et eget menighetskontor på Brekstad.  
Fellesnemda ber prosjektleder gå i dialog med Kirkelig Fellesnemd for å se på behovene for 
lokaliteter.  
 
 
Einar Aaland (H) fremmet på vegne av H følgende innstilling: 
Prosjektleder bes gå i dialog med Kirkelig Fellesråd for å avklare kontorplass, slik at det blir 
i overensstemmelse med antall årsverk. Siden det er vanskelig å se noe stort behov for 



nærhet med andre funksjoner, gis prosjektleder større frihet til å plassere denne tjenesten. 
Fokus på å redusere nødvendig areal og kontorplasser. 
 
 
Øyvind Næss fremmet følgende tilleggspunkt til forslag fremmet av Einar Aaland (H): 
Prosjektleder ser og på behovet for kontorplass for andre tros og livssynsorganisasjoner. 
 
 
Votering  
Forslag fremmet av Irja H. Døsvik (A) og forslag fremmet av Einar Aaland (H) med 
tilleggsforslag fremmet av Øyvind Næss (SV) ble satt opp mot hverandre til avstemming. 
 
Forslag fremmet av Einar Aaland med tilleggspunkt fremmet av Øyvind Næss (SV), ble 
vedtatt mot 18 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Prosjektleder bes gå i dialog med Kirkelig Fellesråd for å avklare kontorplass, slik at det blir 
i overensstemmelse med antall årsverk. Siden det er vanskelig å se noe stort behov for 
nærhet med andre funksjoner, gis prosjektleder større frihet til å plassere denne tjenesten. 
Fokus på å redusere nødvendig areal og kontorplasser. 
 
Prosjektleder ser og på behovet for kontorplass for andre tros og livssynsorganisasjoner. 
 
 
 
 
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 19/16 Lokalisering av barnevern i nye Ørland 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Tonje Sundet (A) fremmet et punkt 2 til prosjektleders innstilling: 



Fellesnemnda vedtar at barnevernet samlokaliseres med Familiens Hus. 
 
Einar Aaland (H) fremmet følgende forslag til endring i prosjektleders innstilling punkt 3: 
Lokalisering av barnevern evalueres etter ett år. 
 
 
Votering  
Punktvis avstemming: 
Punkt 1: Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Forslag fremmet av Tonje Sundet (A) ble satt opp mot prosjektleders innstilling. Tonje 
Sundet (A) sitt forslag ble vedtatt med 22 stemmer. 
Punkt 3: Forsalg fremmet av Einar Aaland (H) ble satt opp mot prosjektleders innstilling. 
Prosjektleders forslag ble vedtatt mot 6 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Fellesnemnda vedtar at barnevernet skal samlokaliseres i nye Ørland.  
2. Fellesnemnda vedtar at barnevernet samlokaliseres med Familiens Hus. 
3. Fellesnemnda vedtar at lokalisering av barnevernet skal evalueres etter to år. 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner 
- 19.03.2019  
 
Behandling: 
Saken ble drøftet i møte men ikke behandlet. 
 
 
Votering  
Det ble ikke votert over saken. 
 
 
Vedtak: 
Saken ble drøftet i møte men ikke behandlet. 
 
 
 
 

PS 19/17 Vedtekter kommunale barnehager Bjugn og Ørland / nye Ørland 

Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 04.04.2019  
 
Behandling: 
Øyvind Næss (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

I mange sammenhenger i forbindelse med barnehage og skole brukes foresatt i 
stedet for foreldre.  
Ørland SV foreslår derfor å erstatte forelder/ foreldre med foresatt/ foresatte, i nye 
forskrifter til kommunale barnehager i nye Ørland. 

 
 



Kristin Skilleås (A) fremmet følgende forslag til endring i vedtektene: 
Forslag nytt punkt 3.2: 
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med søknadsfrister For hovedopptak 
1.april og 1. oktober. Suppleringsopptak vurderes kontinuerlig 

 
 
Bjørn Henrik Solbue (SP) fremmet følgende forslag til endring i vedtektene: 
Punkt 3.2. i vedtektene: 
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med søknadsfrist for hovedopptak 1. april og 
supplerende opptak månedsvis for barn med rett på plass. 
 
Oversikt over søknadsfrister: 

1. april for oppstart medio august 
1. august for oppstart 1. september, 1. oktober og 1. november 
1. oktober for oppstart 1. januar 
1. januar for oppstart 1. april 

 
Suppleringsopptakene foretas av styrer. 

 
 
Hilde Kristin Sandvik (H) fremmet følgende forslag til endring i vedtektene: 
Punkt 2.4 i vedtektene: Barnehagene har ikke feriestengt i 3 uker. 
 
 
Votering  

 Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt, med endringer vedtatt i møte. 
 Forslag fremmet av Øyvind Næss (SV) ble enstemmig vedtatt. 
 Forslag fremmet av Hilde Kristin Sandvik (H) ble vedtatt med 19 mot 18 stemmer. 
 Prosjektleder forslag i vedtektenes punkt 3.2, ble enstemmig nedstemt. 
 Forslag fremmet av Kristin Skilleås (A) ble satt opp mot Forslag fremmet av Bjørn 

Henrik Solbue (SP). Forslag fremmet av Bjørn Henrik Solbue (SP) ble vedtatt mot 15 
stemmer. 

 
 
Vedtak: 

1. Vedtekter for kommunale barnehager i kommunene Bjugn og Ørland kommuner og 
senere nye Ørland vedtas med følgende endringer: 
 I mange sammenhenger i forbindelse med barnehage og skole brukes foresatt i 

stedet for foreldre.  
Ørland SV foreslår derfor å erstatte forelder/ foreldre med foresatt/ foresatte, i 
nye forskrifter til kommunale barnehager i nye Ørland. 

 Punkt 3.2. i vedtektene: 
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med søknadsfrist for hovedopptak 1. 
april og supplerende opptak månedsvis for barn med rett på plass. 
 
Oversikt over søknadsfrister: 
1 april for oppstart medio august 
1 august for oppstart 1. september, 1. oktober og 1. november 
1 oktober for oppstart 1. januar 
1 januar for oppstart 1. april 
 
Suppleringsopptakene foretas av styrer. 



 
 Punkt 2.4 i vedtektene:  

Barnehagene har ikke feriestengt i 3 uker. 
 

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

PS 19/18 Forprosjekt for utvikling av natur- og kulturminnerike landskap og museer i 
Fosen 

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 19/19 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og utvikling av nytt planverk for 
beredskap i 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. 
 
 
 
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 19/20 Ordførerkjede 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. 
 
 
 


