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Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Knut Morten Ring
MEDL
Irja Helen Hammern Døsvik MEDL
Jan Otto Olden
MEDL
Jan Vollan
MEDL
Hugo Solheim
MEDL

Representerer
OK-AP
OK-AP
BK-AP
BK-H
BK-AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Tina Marie Rødde Paulsen
Oddbjørn Ingebrigtsen
Kurt Sundet
Viggo Rødsjø
Ketil Halvor Sundseth

Representerer
OK-AP
OK-AP
BK-AP
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BK-H

Møtte for
Knut Morten Ring
Irja Helen Hammern Døsvik
Hugo Solheim
Jan Otto Olden
Jan Vollan

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Emil Raaen
Prosjektleder
Britt Brevik
Politisk sekretær
Administrasjon Bjugn
Administrasjon Ørland
Merknader:
Innkalling godkjent.
Saksliste godkjent.
Einar Aaland (BH) har spørsmål om åpning for gruppemøter kommunevis under dagens
møte. Leder for Fellesnemnda ønsker at medlemmene forholder seg til møteformen for
Fellesnemnda.

Saksnr

Innhold

Lukket

Orienteringssak
OS 18/3

Fremsending av Kontrollutvalgets sak om Revisor
for Fellesnemnd Ørland kommune og Bjugn
kommune
 Saken ble referert av leder Fellesnemnda
og tatt til orientering.

PS 18/18

Møteplan 2019 - Fellesnemnda og
Arbeidsutvalget

PS 18/19

Budsjett 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing

PS 18/20

Fellesnemndas uttalelse om budsjett 2019 og
økonomiplan 2019-2022 i Bjugn og Ørland
kommuner

PS 18/21

Eiendomsskatt

Orientering v/prosjektleder
 Valg av ledergruppe for nye Ørland kommune
o 5 kommunalsjefer ansatt
o For oppvekstsektoren er det pr dato ikke ansatt kommunalsjef
o Stillingsbeskrivelser
o Strategiske dokumenter
o Kartleggingssamtaler og vurdering av kandidater gjennomført i samarbeid
med rekrutteringsbyrået Search House
o Beslutningene om ansettelser er tatt av prosjektleder etter blant annet råd fra
rekrutteringsbyrået
 Oppdrag fase 5
o GANT diagram – en utarbeidet oversikt over alle oppgaver for fagområdene
o Kommunalsjefene faglig eierskap og ansvar for egne fagområder
o Organisering for det enkelte område foretas av den enkelte kommunalsjef
 Utreder struktur, foretar kartleggingssamtaler og foretar tilsettinger
 Legges fram til politisk beslutning
 Frist 15. februar

Orienteringssak
OS 18/3 Fremsending av Kontrollutvalgets sak om Revisor for Fellesnemnd Ørland
kommune og Bjugn kommune
PS 18/18 Møteplan 2019 - Fellesnemnda og Arbeidsutvalget
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.11.2018
Behandling:
Arbeidsutvalget tok i sitt møte 27.11.18 foreslåtte møteplan 2019 for Arbeidsutvalget og
Fellesnemnda til etterretning.
Ole Graneng (SP) bemerket rettelse på møtedato:
Planlagt møtedato fellesnemnd ble endra fra onsdag, 23. til torsdag 24. oktober 2019.
Hans Eide (SP) fremmet følgende endring til innstillingen:
Fellesnemndas møter starter kl. 09.00
Ogne Undertun (AP) fremmet følgende endring til innstillingen:
Fellesnemnda delegerer Arbeidsutvalget myndighet til selv å bestemme dato og tidspunkt
for sine møter.
Votering
Prosjektleders innstilling med endringer foreslått av Hans Eide og Ogne Undertun ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Foreslåtte møteplan 2019 for Arbeidsutvalget og Fellesnemnda, vedtas med følgende
endringer:
 Fellesnemndas møter starter kl. 09.00
 Fellesnemnda delegerer Arbeidsutvalget myndighet til selv å bestemme dato og
tidspunkt for sine møter.

PS 18/19 Budsjett 2019 - Prosjekt kommunesammenslåing
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.11.2018
Behandling:
Senterpartiet fremmet følge tilleggsforslag:
Fellesnemnda har en intensjon om at prosjektmidler som ikke benyttes fram til 1. Januar 2020
settes av til digital infrastruktur.
Votering
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag fremmet av Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettet for 2019 for kommunesammenslåingsprosjektet «nye Ørland» vedtas som
framlagt.
Fellesnemnda har en intensjon om at prosjektmidler som ikke benyttes fram til 1. Januar 2020
settes av til digital infrastruktur.

PS 18/20 Fellesnemndas uttalelse om budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i Bjugn
og Ørland kommuner
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.11.2018
Behandling:
Arbeidsutvalget fremme i sitt møte 27.11.18 følgende forslag til innstilling i saken:
1. Budsjett for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner viser at begge kommuner legger
opp til realistiske budsjett.
2. Begge kommunene legger opp til å ha et disposisjonsfond på minst 10,0 mill kr. iht
sak 18/11 Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i Ørland og Bjugn
kommuner.
3. Fellesnemnda har merket seg følgende punkter som bør vurderes i
budsjettbehandlingen for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner;
a. Investeringsnivået må vurderes ved kommunestyrets behandling og fortrinnsvis
reduseres.
b. Det bør oppmuntres til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å oppnå
økonomiske og faglige gevinster.
c. Prosjektleder gis i oppdrag å snarest mulig å skissere hvilke
samordningsgevinster (tjenester, ansatte, struktur, økonomiske) som Nye Ørland
kommune sett i relasjon til dagens to kommuner potensielt vil kunne gi opphav
for. Hensikten er å synliggjøre det potensielle økonomiske handlingsrom Nye
Ørland kommune vil kunne få gjennom andre tiltak enn ulike varianter av
eiendomsskatt. Et stipulert anslag skal foreligge før økonomiplanprosessen for
Nye Ørland kommune påbegynnes primo 2019.
Einar Aaland (BH) fremmet følgende tilleggspunkt 3 d til Arbeidsutvalgets innstilling:
Avsetning til fond bør økes opp til anbefalt nivå – 1,75% av inntektene.
Fellesnemnda fremmet følgende omforente forslag til nytt punkt 3 e til Arbeidsutvalgets
innstilling:
Prosjektleder gis i oppdrag å utarbeide nytt Finansreglement for nye Ørland kommune. Nytt
reglement skal være på plass før Fellesnemndas behandling av budsjettet for 2020.
Votering
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Einar Aaland (BH) til nytt punkt 3 d, falt med 36 mot 4 stemmer.
Omforent forslag fremmet av Fellesnemnda til nytt punkt 3 e, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Budsjett for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner viser at begge kommuner legger
opp til realistiske budsjett.
2. Begge kommunene legger opp til å ha et disposisjonsfond på minst 10,0 mill kr. iht
sak 18/11 Fellesnemndas uttalelse om økonomiplan 2019 - 2022 i Ørland og Bjugn
kommuner.
3. Fellesnemnda har merket seg følgende punkter som bør vurderes i
budsjettbehandlingen for 2019 for Ørland og Bjugn kommuner;
a. Investeringsnivået må vurderes ved kommunestyrets behandling og fortrinnsvis
reduseres.
b. Det bør oppmuntres til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å oppnå
økonomiske og faglige gevinster.
c. Prosjektleder gis i oppdrag å snarest mulig å skissere hvilke
samordningsgevinster (tjenester, ansatte, struktur, økonomiske) som Nye Ørland
kommune sett i relasjon til dagens to kommuner potensielt vil kunne gi opphav
for. Hensikten er å synliggjøre det potensielle økonomiske handlingsrom Nye
Ørland kommune vil kunne få gjennom andre tiltak enn ulike varianter av
eiendomsskatt. Et stipulert anslag skal foreligge før økonomiplanprosessen for
Nye Ørland kommune påbegynnes primo 2019.
d. Prosjektleder gis i oppdrag å utarbeide nytt Finansreglement for nye Ørland
kommune. Nytt reglement skal være på plass før Fellesnemndas behandling av
budsjettet for 2020.

PS 18/21 Eiendomsskatt
Saksprotokoll i Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner - 29.11.2018
Behandling:
Arbeidsutvalget tok i sitt møte 27.11.18 prosjektleders forslag til innstilling og notatet til
orientering.
Einar Aaland (BH) stilte følgende konkrete spørsmål:
Dersom ikke Ørland innfører eiendomsskatt i sitt budsjett for 2019 på Verker og Bruk, og
finansminister sin uttalelse om at den mest folkerike kommunen blir brukt som startpunkt for
eiendomsskatt i den nye kommunen, vil vi da miste kompensasjon for utfasing av
maskinskattedelen de neste 7 år?
 Representanten ber om at spørsmålet blir besvart før kommunestyrenes
budsjettbehandling
Hans Eide (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
AU og prosjektleder får på vegne av Fellesnemnda fullmakt til å skrive en uttalelse som er
sterkt kritisk til finansministerens uttalelse om at skattesatsen i den mest folkerike kommunen
skal danne utgangspunktet for den nye kommunen.

Votering
Arbeidsutvalgets innstilling med forslag fremmet av Hans Eide (SP), ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda tar utredning om eiendomsskatt til etterretning, og ber om at arbeidsutvalget
starter med økonomiplan- og budsjettarbeidet i januar 2019.
AU og prosjektleder får på vegne av Fellesnemnda fullmakt til å skrive en uttalelse som er
sterkt kritisk til finansministerens uttalelse om at skattesatsen i den mest folkerike kommunen
skal danne utgangspunktet for den nye kommunen.

